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কলিকাতা- সত্যযস্ত্ে 

1 ৎ৬নং ঘোষের লেন] 

প্রসত্যব্রত সামশ্রমি ভউীচার্য্য 
কতৃক 

অন্বাদিত, সংশোধিত, প্রকাশিত ও মুজ্িত ॥ 

পাপী পশ শা ২ পি াপপাশিপীশ্টাশিীশী শা শশী পাপী সাপ পা 

মূলা_ _* টাকা, অন্বান্র ম্াত্রের ৯ চাকা। 



উপসংহার ॥ 

উউআন০০ টি পিআর 

আমর! আর্ধ্য, আর্য্য জাতির যাহ! প্রকৃত 

ধর্ম, তাহা অবগত হইবার যদি কোন 

উপায় থাকত তাহাই বেদ স্থৃতরাং বে 

যে আর্ধ্যজাতির সর্বস্ব--আদরের বস্ত 
তদ্বিষয়ে বাগাড়ম্থর করা বুথ! কাঁলক্ষেপ 

মাত্র। এইরূপ, যখন আস্তিকমাত্রকেই 
কোন না কোনশ্র্ন্থে স্বীয় ধর্মের আদেশ- 
প্রকাশত। শক্তি স্বীকাক্ুকরিতে হইতেছে, 
অন্যথা অদৃশ্য বা অলৌকিক ( পুণ্য, 

পাপ; -ম্বর্গগ নবক ও ঈশ্বর এবং তদীয় 

ব্যবস্থাদি) জানিবার কোন উপায়ই 
নাই, তখন তাহাতে দু বিশ্বাস আক- 

ধরণের জন্য ঈশ্বরনির্ষিত প্রভৃতি প্রবা- 

দের যাঁথা্থ্য স্বীকারেই ব! ক্ষতি কি? 
এন্কুলে ইহা। বলাও বাহুল্য যে, আত্তিক- 
“গণ, যাছ। প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বার। প্রমা- 

শিত ন| হয় তাহার অস্তিতাও স্বীকাব 
অবশ্যই করেন এবং প্রপ্্যক্ষমূলক অনু- 

মার্ন প্রমাণের উপরি নির্ভর কবিযাও 
কৃতকার্য হঞএন"ন। ্থুতরাং ভীহাদেব 

আদেশ-প্রকাশক গ্রস্থই ধশ্জীবন ; তাদুশ 

আর্ধ্য-ধর্শ্জীবন এই বেদগ্রস্থের উৎপত্তি- 
কাল অনির্ণেয় বলিয়া অর্ধ্য সিদ্ধান্ত 

থাকিলেও নির্ণয়ে বদ্ধ পরিকর হুইলে' 

দেখ! যায়, যে, নিতান্ত ভুরবগাহ সন্দেহ 

নাই ; আরও দেখা যায়, ফাহাব। তঙ্গি্গয়ে 
একরূপ কৃতকৃত্যন্মন্য হইযাছেন তাহার] 
অরধিকীংশেই ভ্রমাবর্তমগ্ন কিন্ত তাহাতেও 

এই ধর্্মগ্রন্থের যে অভি্প্রাচীনতা অব্যা- 
'হত রহিযাছে ইহাই যথেষ্ট । " 

“যে এই অমূল্য মহামশি কোন 
সময়ে আমাদের প্রতি গৃহে প্রতি শরীরে 
শিরোরত্ব রূপে দেদীপ্যমান ছিল, তাহাই 

কালক্রমে মহাতিমিব-সাগরে মগ্নপ্রায় 

হুইয়াছে”-__এই সমস্ত আন্দোলন কবিয়া 
.ইহাবই প্রকাশার্থ 'স্তবিক সমুদ্যত, 
আমাদের পবমপুজনীয পিতা আমাদিগকে 

“বাক্যস্ফ-ত্ি-সহযোগেই স্থগভীর বেদার্ণবে 
নিক্ষেপ করেন। আমি তদীয! তাদৃশ 

নিঃস্বার্থ ত্র? ব্যয ও সম্কল্লান্ুসারে বেদ, 
বেদাঙ্গ ও দর্শনাদিতেঃনিষ্ণীত ও যথাবিধি 

অমাবর্তন সংস্কাবে সংস্কত হইযাঁই 
তদাজ্ঞাক্রমে বাঙ্গল। ১২৭৪ ভাঙ্রে বেদের 

প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়া তৎপবে মনুল্লিখিত 

বয়ংপ্রাপ্তে গৃহী হুই। 

ছু জু 

প্রথমতঃ, মাসিক পত্রিকার সহাযে উক্ত, 

কার্ধ্য সম্পাদনের স্ববিহিতা বিবেচনায 
“প্রত্বকজ্নন্দিনী” নামক মাসিক পত্রি- 

ক্কার গরচার আরন্ধ করি। ইহাতে৮ 
বৎসরে ক্রুমে সামবেদের আগ্নেয, ক্র ও 



আরণ্য কাণ্ড সমস্ত এবং ষড়বিংশাদি 
সপ্ত ব্রাহ্মণগ্রস্থসম্পূর্ণ ভাষ্যাদি ও বঙ্গানু- 

বাদের সহিত এবং বিনিধ টবদিক বক্তা, 

বৈদিক সমালোচনা এবং; মীমাংসা)। 
বেদীস্ত ও বৌদ্ধাদির, কতিপষ গ্রন্থ 

প্রকাশিত হইযাছে। ইহাব মধ্যে সাঁম- 

বিধান ব্রাহ্মণের (ভাগহ্ষ, সগা 

'খাঁনির অনুবাদপুর্ববক সাণ্ডন স্কলনে্ 
আমাকে বিশেষ রম আ্ীকাব কবি সই- 

য়াছে পর যদিও ইদানীং বাঙ্গল! দেশে'ত 
বেদ বেদাঙ্গাদির অধ্যযন অধ্যাপনেব কথা 

দূরপবাহুত, এই স্থবিস্তীর্ন ভারত সাত্রাজ্য 
সমস্ত মন্থন কবিলেও একটি প্রকৃত সাঁমগ 

পাওআ৷ ছুর্লত বলিশে ও বোধ হয শত্যুক্তি 
হয় নাঃ এতাদুশ আর্দ্যাবনতি সমযে ঈদৃশ 
গ্রন্থের আবিক্ষীব অবথ্যে ঘোঁদনমা ত্র; 

$ 
ঞ 

তন 

তথাপিঃ ইহা! যদ্দি ভ্রান্তিপূর্ণ না হইযা 

থাকে এবং "কখনও যদি কাঁলেব চক্র- 

গতিতে ০সই ্ুষমাঁ-পুর্ঘ বৈদিক কাল 

পুনরুদিত হুষ, তাহ হইলে “ইভাব "দাদা 
যে সামগগণেব ত্রাঙ্গণগ্রন্থাদ্ির অনুুমাবে 

অতি কৃচ্ছ সাধ্য সামান্েবণ প্রধান এক- 
কালে তিবোহিত হইবে এবং ইহাব দ্বাবাই 

যে আমার সামাধ্/যনেব পবীক্ষা গুহাত 

েঈান”--ইহাই এক্ষণে আমাৰ তুষ্টি- 
লাভের একমাত্র উপাষ। 3 

অনন্তর এ প্রণালীতে বেদ-প্রকাশ বন্থ 

বিলম্ব সাধ্য বিবেচনায ১২৮১ সালেব , 
শ্রান্নণ হুইতে পত্রিকাতিরিক্ত এক এক' 

) 

খানি বেদ স্বতন্ত্রৰপে প্রকাশ্খের ইচ্ছাধ 

সাহীয্যকাম হইয! স্থযোগ্য রাজপ্রতিনিধি 
মহাম্মন্য লাট লীটন মহোদয়ের নিকট 
আঁচুরদন কবি এবং তাহাতে কুতকুত্য 

হইযা সর্বপ্রথমে এই যজু সংভিতাব 

কর বসত করি । সইহা প্রথমতঃ প্রতি 
মাসৈ খটক নিষমে” প্রকাশিত হইতে- 

ছিল এবং এ নিষমেই কার্যসনাপ্তি 

হইলে বর্ষত্রযেই স্থুসম্পন্ন হইত কিন্তু 
কোনও বিশেষ প্রতিবন্ধকে ৩৩ খণ্ড 
পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াই স্থগিত থাকে 

পরবে অদ্য ৮৬ সালের মাঘ শেষ খণ্ডত্রয় 
প্রকাশিত হইল ॥ধন্য জগদীশ্বর ! 

এই যজুঃসংহিতাব মূল ও টীকাব 
মুদ্রণে পাশ্চাত্য মুদ্রিত পুস্তকের সাহা- 
য্যও লণুআ হুইযাছে কিন্তু তদীয ভ্রম 
গৃহীত হয নাই এবং দেশীয পুস্তকগুলিব 
সহিত যে যে স্থলে পাঠভেদ লক্ষিত 

হইঘাছে, তাহা সাদবে *্প্রকাশ কর- 

যাভি। 

সেদেব ভান্ুবাদ আঅঁবকল মুলাঁনুকৰপ 

কবিযা বোধণম্য কবা অতি বঠীন কাজেই 
টীকা কবিতে হয কিন্তু 

ডু খেব বিবব, প্রঃচীন চীকা এক খানি ও 
পাঁদ্আ যাধ ন" যদিও কোন কোঁন 

স্বলে,কিছু কিছু প্রাচীন টাকা পাই, 
তাহার ভানাদিও যুলেব ন্যায়, ছুর্বেবাধা 

সতবাহ তাত্াতেগ আধুনিক টাকাকাব- 
গণেশ আনুকূল্য প্রানী পবহ নিতান্ত 

ত.লাম্বন 
রগ 



( 

জনুতাপের ধিষয় যে আধু!নক টাকা- 

কারের! সকলেই সাম্প্রদায়িকতা ও দ্রর্শ 

নিকতাদি দৌষ যুক্ত অধিকন্ত অনেকেই 

বিজ্ঞাঁনাদির অনভিজ্ঞতানিবন্ধন *ম্ছল- 

বিশেষে প্রোটিতাদির দ্বার ক্ুটিপূর্ণ করি- 

তেও ত্রুটি করেন নাই। ফলে যদি কখ- 

নও অর্থশান্ত্র, রণুশাস্ত্রত বিজ্ঞানশান্তরে 

৩) 

হইতে নিষ্ভৃতি লাভ করিয়াছেন । এই 

সমস্ত কারণে, আমি 'ীকাকারন্মিমোদিত 

পথেই মন্ত্রের অনুবাদ করিতে প্রত হই- 
যাও যেযেস্থলে বৈদিক ভাঁবের স্পইউ 

উপলব্ধি হইযাছে তথায় 'টীকাকারের অন্ু- 
রোধ বক্ষ! কবি নাই, অন্তিম অধ্যায়টির 
অনুবাদ দর্শনেই তাহা স্বপ্রমাণ হইবে 

চিকিৎসা শাস্ত্র, শিল্পশাস্ত্র হ্যশাস্ত্র, ভূশাস্ম এবং কোনও স্থলে কোনও বৈদিক শব্দের 

গীতিশাস্ত্র, নাতিশাস্ত্র প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্র 

দশা কোন পু্থপ্রজ্ঞ এই বেদ পারাবার 
মস্থন কতিতে প্রবৃত হএন, তিনিই ইহার 
প্রকৃত ীকা বা অনুবাদ করিতে সমর্থ 
হইবেন পবং যেহেতু অদৃষ্টচর বস্ত মন 
কখনই গ্রহণ করিতে পারে না_ মস্তি ও 
তাদৃশ বস্তকে স্ছান দেয় না বুদ্ধিও , 

আন্দোলিত করিতে সক্ষম হুয় না অতএব 
তখনও নেই সেই অঃশের ০অপূর্ণতা 
থাকিবেই যাহা ভাহার বর্তমান কালেও 

অনাবিষ্কৃত থাকিবে । এই যজু'-সংহিতার 

টাকাকার মহীধরের বর্তমান সময়ে পুরীষ্য 
(গ্যাশ্) অগ্রির ব্যবহার না থাকায় তিনি 

বেদের মধ্যে এ পুরীষ্যের ব্যাখ্যা কালে 

নিতীত্ত বিব্রত হইয়া! স্বীয় প্রোডিতা- 
দির বলে যে 'কোনপ্ধূপে হউক তাহ! 

' প্রতিশব্দ ব্যবহাব করি নাই বরৎ এ 
শব্দই যথাবৎ অনুবাদে ব্যবহৃত করত 
টীপ্পনির দ্বারা! তাহা যথাবোধ ব্যাখ্য। 
করিয়াছি; তথাপি সর্ববথা সম্ভব, যে, 

অশ্বয়াি-গত দোঁষে ভাবান্তরতাদি অনেক 

স্থলেই ঘটিয়! থাকিবে পরং এ স্থলেও 
গাঠিকগণকে মীমাংসার শ্লোকবাত্তিক- 
গ্রন্থকার $( অভিপ্রাচীন) বিপশ্চিদ্বরের 
বাক্য স্মরণ করাইতে পারি, যখ!-- 
“আগম-প্রবণশ্চাহুৎ নাপবাদ্যঃ স্বলম্নপি। 

নহি সঘত্ম'না গচ্ছন্স্থলিতেপ্যপোদ্যতে' 

75 অনিচজন প্রকরণ সমন্তই, বিশেষত ১১অ০ 

নিক, ভাষ্য দেখ। এইরূপ বৈছ্বাতাক্সি বিষ- 

য়েও ৩৩ অধ্যায়ের ৬১ কণ্ডিকার ব্যাখ্যান জ্রষ্টব্য ॥ 

আরও অনেক আছে, টীকা ও অনুবাদের সহিত 

মিলাইয়া দেখিলেই উপলব্ধি হুইবে। 

কফলিকার্তা * 
সত্যযন্্ুলম , সামশ্রশীতয পন ১২৮৬ বাঘ। শ্রীপত্যব্রত শর্মা ॥ 
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অনুবাদকের সতক্ষেপ পরিচয়। 

অঙ্ক) 

এ, 

গেড়ে, কাল্না-ন্থরধূনি-তটে ধাইনী। থম জানে 

সেই স্থানে, নবগুরুকূে রাকান্তো ছিলেনে। ৭ 

পাঁটনা জেল! জঙ্দিয়তি পদে মানাযুক্কো হলেনো, 

ভীরী পুত্র! বন্ুগুণযুতো রামদাসো৷ পিতা নো৷ ॥ ১ 

চাক্রী কতেন্ ধন-জন-হ্থখী কিন্ত ভাঁবতেন্ কি শেষে 

নানাশাস্ত্রে করি বিচরণ! আব্যযশাস্ত্রে প্রবেশে । 

হিন্দুন্থানী বুধগণ-সনে দাক্ষিণাত্যেরি সঙ্গে, 

ভট্চাড্জীবো বহু শুনি কথা, বাঁধিলা ধী,কুরঙ্গে ॥ হ 

বিপ্রেশুল্রে সমন, মনু বলেন্, যেই বিদ্যার, অভাবে, 
ধন্মে কর্মে বিদিত ভূবনে,আর্ব্যঃ যাহার প্রভাবে । 

আর্ধ্যাবর্তে ছিল সব ঘরে, পুজ্য যাহা শুরীও, 

কালপ্রাণ্ডে নগর মথিলেঃ নাহি মেলে পুথীও ॥ ও 

বঙ্গে দেশে বছু ঘুধজনে বেদ মেলে, ন মানে, 

যারা মানে, ঘট-কলশবৎ বেদ-বেদাস্ত জানে ॥ 

মন্ধযায় হোমে কতিপয় খচা-পাঠ্য আছে যন্দীও, 

দে! প্রষ্থী সমমতি হলে ইষ্ট তাহা। (িবাও 7 ৪ 



দেখে, শুবে, স্হিরমতি ভয়ে লোভ অর্থেরি ছাড়ি, 

কাশীবাদী সপরিজন হন্ রাঁখয়! দীর্ঘ দাড়ি । 

বিদ্যা, বেদে, অবিতথ ভবে কেমনে তাত্মজেরি, 

চিন্তা,__চেউট। সপ্ত করিলা, খর্চিয়! অর্থ ভূরি ॥ ৫ 

ষেদে, অঙ্গে ছিনু ডুবি, কলা বর্ষ তারি প্রযত্বে, 

গ্রন্থে গ্রন্থে অথইতি করী পাঁইমূপাধিবত্বে । 

গ্তাদ্ধারে জয় করি সভ! জন্দুরাজেরি হর্ষে, 

নান! তীর্থ, ভ্রমি, কুতৃহলে এন্ু কাশী সহর্ষে ॥ ৬ 

দেশে দেশে প্রথন-মননে ছাপিয়। শান্ত্ররাশি, 

তাতাজ্ঞাতে দৃঢ় করি মনঃ, প্রত্ব প্রি প্রকাশি। 

রাজেন্দ্রেরী অভিমত হয়ে আসিয়। কক্ক্য তাতে, 

যুক্তে। হৈলাম.ইডিটরি-পদে এসিয়াটিক্ সভাঁতে ॥ ৭ 

একাশী দ্াদশশতসনে, লাট লীটন্-ঁয়াতে, 

আরম্তীনূ প্রকট করিতে বেদ বাঙলা কথাতে । 

বন্যা, বাত্যা, বিবিধ ছুরিয়। ভাসি সত্যপ্রবাহে, 

ছেয়াশীতে ইতি করি, যজু, সত্য সামশ্রমী ; হে!ক ৪৮ 

টে 

ভর 
' মনদাক্রান্ত! ছন্দে পাঠ করিতে হই 



যজর্বেদি সংকিত। | 

“সেই সবিভূদেবের বরণীয় ভর্গ ধ্যান করি যাহার প্রভাতে আমর! শ্বীয়ন্্ীয় কর্তব্য, 
হুষ্ঠালে প্রনবন্থ হইলে সমর্থ হই”। 

ভুমিকা 
-৮* 908 

এই জগতের মধ্যে আর্ধ্যদিগের 
প্রত্যক্ষ যদি কোন স্বার পদার্ঘ থাকে,তে* 

তাহা বেদ ; যদি কেসি পদর্থকে উপশ- 
দেয় বলিয়া পরিচয় প্রদ্দান করিতে হয়,“ 
তাহা বেদ ভিন্ন আর,কিছুই্ নহে; আর্ধ্য 
জাতির যদি কোন “অবিনশ্বর সম্পত্তির 

অন্বেষণ করা যায়, তাহ! হইলে এক্ষমাত্র 
বেদই সেই সম্পত্তি; আধ্যগণের -ইর্মমমূল 
যদি কিছু থাঁকে,তবে তাহাই বেদ ; বেদই 
আর্ধ্যধর্ট্দের ভিত্তি ও একমাত্র অবলম্বন 7 

সকল জাঁতিতেই সকল ধর্ম্দেরই পরম 
শত্রু পাঁপীয়সী 'নাস্তিকতা রাক্ষসী প্রায় 
সদ] সর্বত্রই উপস্থিত রহিয়াছে, এ রাক্ষ- 
সীর স্বভাব-স্থলভ চির-প্রসারিত* করযুগল 

বেদই একমাত্র সেই আঁগম, আর্ধ্যগণ 
এই বেদের প্রতাবেই সাংসারিক হৃখ- 
সম্পত্তির সর্ববথা অধিকারী থাকিয়াও এই 
বেদের প্রভাবেই পরাঁৎ্পর পরমেশ্বরের 
লাভে সমর্থ হইয়! থাকেন; গোভিল, আশ্ব 
লায়ন,মনু প্রস্ৃৃতি মহর্ধিপণ এই বেদেরই 
বিধি ও নিষেধ বাক্যগুলি যথান্মন্নণ অনু- 
শীলন করত সুত্রে ও সংহিতা প্রস্থৃতি স্মৃতি 
শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন) মার্কণডয়, ব্যাস 
প্রস্ৃতি উপদেষ্টার এই ঘেদেরই আখ্যা- 
ফিক! ভাগ পল্লবিন্ত করিয়া! বিবিধ বিস্তৃত 
ধহুতর পুরাণ শান্তর প্রচারক হেইয়াছেন; 
কঠ,বাল্সীকি প্রভৃতি মহর্ষিগৃণও এই বেদে- 
বই ক'বিত্ব আদর্শ করিয়া আদি কবি বলিয়া 

হইতে পৃরিত্রাণ পাইবার যদি কিছু উপায়, বিখ্যাত হইয়াছেন বাহাদে প্রসাদবলে 
থাঢুক, তবে তাহা আগম ) আর্ধ্যসস্তানের, দণ্ডী,কালিঘীসাদি মহাত্মারও কবি হইতে, 

৪ 



৪ 
ইচ্ছা করিয়াছেন, পাঁণিন্যাদি মুখিগণ 
যাহার বোধ সৌকর্ধ্যার্থ আজন্ম সছেষট 
হইয়া ব্যাকরণ শাস্ত্রের প্রচার করিয়াছেন; 
স্থৌলাষ্ঠীবী,শাকপুণি, াস্ প্রস্থৃতি খধিগণ 
যাহার শব্দার্থ হুদয়ঙ্গম করাইবার নিমিত্ 
অঙ্গ শাস্ত্রের প্রচার ক্রিয়াছেন; যাহার 
ভাব-গত বিবাদ মীমাংস! করণার্থ জৈমিনি 
প্রভৃতি মহাঁমুনিরা আজন্ম শিষ্য পরম্পরায় 

আয়াঁদ পাইয়াছেন; পরমর্ষি কপিলার্দি* 
যোগিগণ ঈশ্বরাদি বিষয়ে যেরূপ অভি- 
প্রায় প্রকাশরুন না কেন, এক মাত্র যে 

বেদের দোহাই দিয়াই আস্তিক শিরোভূষণ 
হইয়! রহিয়াছেন; বৌদ্ধাদি শান্ত্র-প্রণেত্ 
দার্শনিকগণ বিজ্ঞান, পরলোক, স্বর্গ, নরক 
প্রভৃতি স্বীকার করিয়াও ঘে বেদের 

অবমান্ন! করাঁয়.চিরদিনের জন্য আর্য্য- 
সমাঁজে তিরস্কৃত রহিয়াছেন ; যে*বেদের 
রচনাদি অনুকরণেও বিবিধ আধুনিক গ্রস্থ 

আর্য্য-ললাট-ফলকে ছুস্তাজরূপে খোদিত 
ভাবে দ্রেদীপ্যমান দেখাষায়) যে বেদকে 
আদিম আর্ধ্যগণ কার্য্যবিশেষে শান্তর ও শক্ত 
উভয় প্রকারেই ব্যবহার করিতেন ; তাহা 
দের লম্ততিগণ মাহার মূলাম্বেষণে অদ্যাপি 

স্তব্বীভাৰ অবলম্বন কবেন ; এই আধ্য 

ভূমিতে কত শতবার রাজ-বিপ্লব, রাষ্ট্র 
প্লাবনাদি পরিবর্্ভনকারী অমোঘ কারণকুট 

ব্যতীত হইল পরৎ অদ্যাপি যে বেদের 

পর্য্যস্ত অর্থাৎ ভূমিষ্ঠ হইবার* পূর্ব হইতে 

ভূমিসাৎ হইবার পর পর্যযতস্ত অবশ্যই 
থাকিতে হয়; আজিও যাহার শাসন প্রতি 
[লাধ্য-দেহে প্রতি আর্ধ্-মনে দৃঢ় অঙ্কিত 

রহিয়াছে ; সেই আর্ধ্য-জীবন-সর্ববস্ব বেদ 
যে আর্ধ্যজাতির সর্ধ্বথা অনুশীলনীয় ইহা 

কে অস্বীকার করিবেন? এবং ঈদৃশ অস্বী- 
কারকান্ত্রীকে "আর্ধ্য-সমাজ-হ্যত করিতে 
কেই বা উপেক্ষা করিবেন 1-_আমরা 
অদ্য সেই আর্ধ্য-ধর্্-ভিন্তি পরমপবিজ্র, 
বেদের অনুশ্টীলনে য্ব্ববসাধারণের প্রবৃত্তি 

লওআইবার জন্য দেশীয় ভাষায় যথাজ্ঞান 
অনুবাদ করণে প্রবৃত্ত হইলাম । 
” ইহাতে যদিও অন্য কিছু উপকার না! হউক 
.পল্লং সেকালে অশ্বমেধ, গোমেধ প্রত্থৃতি 

যজ্ঞের অনুষ্ঠান কিরূপে সম্পন্ন হইত ? 
«এই জিজ্ঞাসার ওৎস্থক্য অবশ্যই কথঞ্চিৎ 
নিবৃত্ত হইবে-_এদিকে, যে কোন রূপেই 
হউক একবার"মাত্র ইহা আর্ধ্য ভ্রাতৃগণের 
সোৎসুহ' নয়নাঞ্চলাবলোকিত হইলেই 
ম্দীয় * তাবৎ শ্রম সফল হইবে এবং 

তাহাদের অকৃত্রিম মহায়তায় ক্রমে সমস্ত 
বেদগুলির দেব-সংক্কৃত ভাষাকে অসং- 
স্কৃত ভাঁষাঁয় পরিণত করিতে পারিলেই 
স্বয়ং স্থনংস্কুত হইলাম বিবেচনায় জন্মের 
সাফল্য জ্ঞানে পরম শ্থখী হইতে পারিব! 
ইহাই-_একমাত্র আয়ার স্থির সিদ্ধান্ত ও 

দু বন্ধন মূলতঃ যখাবৎ সর্বত্র সমুস্বল, ইহাই ঈদুশ বহত্যয়,বহুদযোগ, বহবায়ার, 
রহিয়াছে; যাহার অনুশাসনে অনন্যোপায় | বহুক্ষমত। ও বহুকাল-হুসাধ্য মহৎকার্ষ্যে 
আরধ্যদ্িগকে গর্ভাধান প্রভৃতি অস্ত্েঠি ] যাদুশ অসদুশ ব্যক্তির প্ররৃতির উত্ভেজধ ॥ 
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হেদ-০খাক্, যু, সাম ও অথর্ব এই 
চারি অহশে বিভক্ত । পদ্যময় রচনাবলি 

সঙ্গহীত হইয়। ধাক্ নান্ষে, গদ্যময় রচ- 
নাবলি সঙ্গ হীত হইয়! যস্ভু নাঁমে, গীতিমর় 
রচনাঁবলি সঙ্গৃহীত হুয়া সাম নামে প্র- 
সিদ্ধ হয়; ই রূপ রচনানুসারে বেদু- 
বিভাগ হইবার পুর্বে এ সুমস্তই ত্রিবিধ 

রচনা-বিমিশ্র থাকায় ত্রয়ী নামে ব্যবহৃত, 

হইত সেই অবস্থাতেই গু ত্রয়ী বেদহইতে 
অস্বিরোবংশাবতংম মহর্ষি অথব্ব। এহিক 
প্রত্যক্ষ ফল-প্রদ শক্রমারণাদির উপ- 

যোগী যজ্ঞাদির প্রকরণগুলি স্বতন্ত্র করিয়৷ 
তাহাই অধ্যাপন,যজনাদি দ্বার! স্থপ্রচলিত 
করত স্বীষ নামে প্রথিত করেন স্থতরাৎ 

্রয়ী বেদের একটি ফুদ্রু মংশ অর্বব নাষে 
অদ্যাপি পবিচিত রহিয়াছে, পর ৰ্হত 
অংশটি মহর্ষি বেদব্যাস কণ্তক রচনানু" 
সাবে ভাগন্রয়ে বিভাগীকৃত হইয়া অবধি 
বেদ চতুরংশ ইহা সার্বজনীন হইয়াছে । 

এই স্থলে ইহা ও বিশেষ জ্ঞাতধ্য যে, 
এ ত্রশ্দীর আদিবিভক্ত অংশছয়ের,কার্য্যত 

দুইটি সম্প্রদায় , দীড়াইয়াছে, ঘখন এ 
অথর্ব নামক ক্ষুপ্রীংশের অনুনাঁরে কোন 

যজ্ঞাদি অনুষ্ঠিতহয় তাহাতে এই ব্রিভাগ- 
কৃত বৃহৎ অংশের কোনরূপ অপেক্ষা 
থাকে না--এইরূপ যখন এই ন্বহদংশীয় | 

কোন যাাদির অনুষ্ঠান কন্ধিতে হয় 

সারে কোন একটি যজ্ঞ আগ্নন্ধ করিলে 
তাহাতে খাগেদের, যজুর্বেবেদের ও সাম 

বেদের এই বেদাংশত্রয়েরই আবশ্যক হয় 
হর্থাৎ যেমন কেবল অথর্বব বেদ লইয়া! 
অথর্বববেদীয় যাগানুষ্ঠান হইতে পারে, 
তত্রপ রকবল খগ্বেদ মাত্রে বা কেবল 
জু অথবা সামব্দেমাত্রে কোন যাগই 
সম্পন্ন হইতে পারে না, উহারা সম্পূর্ণই 
পরস্পরাপেক্ষ একটি অশ্বমেধ ক্রতু আ- 
রস্ত করিলে উহাতে গঞ্যঃ পদ্য, গাতি 
ত্রিবিধ মন্ত্রেরই অপেক্ষা'হুইয়। থাকে পরং 
এ তিন প্রকারের সমস্ত মন্ত্র ব্রিভাগীকৃত 

স্বহদংশের একত্র ছুর্লভ হ্বতরাঁং এ ভাগ- 
ভ্রয়েরই উপযোগ্িতা উপান্থুত হয় পক্ষা- 
স্তরে এঁ যুজ্ঞের উপযোগী কোন মন্ত্রই 

অথ্বব নামক ক্ষুদ্রাংশে না থাকায় তাহার 
কিছুমাত্র অপেক্ষা করিতে হুয় না_এই 
রূপ অথর্বব বেদীয় শ্যেনাদি যাগের অনু- 
ষ্ঠানে প্রয়োজনীয় গণ্য." পদ্য, গীতিময় 
মন্ত্রগুলি একত্র অথর্ব বেদেই ঈঙ্গহীত 
থাক! প্রযুক্ত এ অনুষ্ঠানে এ ত্রিভাগীকৃত 
বৃহদংশের কিছুমাত্র অপেক্ষা! থাকে না 
এথবর্ব বেদ্ের* সহিত এই বেদত্রয়ের 

সর্ধবখা অসম্বদ্ধ "ভাবের একমাত্র 
নিদান ॥ 

অধুনা কোন অংশ বি প্রথম 
| অবলম্বনীয়? ইহার বিচার উপস্থিত হইলে 

তখন & ক্ষুদ্রাংশ অর্ধের কোন আঁব- 7--যে অংশের আধিক্য ও ধাহাতে"ধন্য, 
শ্যরুই থাকে না পরৎ বৃহদংশৈর তিন' যশস্য, প্রশস্য, পারলৌকিকাদি কার্্যানু- 

স্বংশই পরম্পর-টীশেক্ষ,রহদংশের 'অনু- ভানই সমর্ধিক দেদীপ্যমাঁম রহিয়াছে, 
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তাঁহারইপ্রাধান্য বিবেচনারবশবর্তী হইয়াই 
হউক অথবা! আমি ত্বয়ং এ অংশের ব্যব- 
হত ( অর্থাৎ পূর্ব পূর্বব পুরুষ ক্রেমে চির- 
দিন এঁ অংশেরই শাসনাধীন থাকায় এবুঃ 

উহীরই অধ্যয়ন স্বীয় ্রহ্ষচর্য্য সম্পন্ন 
করীয় উহাই আমার সাদরে মানে ব্যব- 
হর্ভব্য রহিয়াছে) বলিয়াই হউক প্রথমত্ঠ 
এই বৃহদংশেই পরিশ্রম কর্তব্য হ্ই্বায় 
ভাঁহাতেই প্ররত হইলাম । * 

এই বেছেয়ে জ্ঞান ও করা উভয়ই 

কোথাও বা বিশ্িঅভাবে ' কোথাও" বা 
অধিআভাবে বিদ্যমান আছে, তন্মধ্যে 
জ্ঞান অবলম্বন করিয়া ইহাদের পেশা 
পর্্য অনির্ধেয় পরং কর্ম লইয়া, পৌর্ববা- 
পর্য্য অনায়াষেই নির্ণয় করা যাইতে 
পারে কারণ যজুর্ববেদের বি্ধানানু- 

সারে ও যভূর্বদীক্ * মন্ত্র প্রয়োগেই 
অধিকতর যাঁগের ভিত্তি সংস্ঘাপত 
হইয়া থাকে, যজ্ঞের অনুষ্ঠান ভূমি 
যজুর্কের্বদীরাই প্রস্তুত করিতে সমর্থ, 
খগ্বেদীরা এ সকল ভিত্তিতে চিত্রকর্ম 

করেনু মাত্র ভূমিতে অনুষ্ঠে্ কার্ষ্যের 
অধিকাংশ মন্ত্রগুলিই খগ'বেদের ক্ুতরাং 

সীঁহারা যজুর্বেদ-বিনিশ্মিত যজ্ঞদেহের 

রপ্রিনকারিমাত্রে, সাঁমবেদীর! এ যজ্ঞাদির 
'কউপাদ্য দেবতার স্ততি-গায়ক হুৃতরাং উা- 

নে 

ব্যাখ্যাতা ভগবান্ সাল্নাচার্্য ামবেদের 
ভূমিকায় বলিয়াঁছেন-__ 

“জান ইস্ট নবম জতজাকি-বিমৃতযন্। 
ঘাস্সিলন্ মধিত্ত্ঞাব্ষিতজ্সাহীযঘালঘা ॥ 

বস্তজান যক্সকিস্ি বাভবিনহরাছিজুন্থম্। 
বানান্মানধিন্বজাহাস্ষত্্নান্ববলাস্মিলা:। 

* খগবেদেরু দশম মগ্ডুলীয় &অব্টমাইউ- 
কের দ্বিজীয়াধ্যায়ের অস্ভিম খকেও ইহাই 
প্রকাশ, পাঁইতেছে, যখা-_ 

কথ জ: অীদলাহ্রী অন্তত্ধান্ 
বাহন্দ' শ্রী বালি অআন্কাহীন্তর। 

ক্ক্সা মী বকৃনি জালবিহা 

মধ্য নানা ত্রিলিলীন ত জি: ॥ 

, অর্থ-_অধ্বযু?পনে প্রতিষ্ঠিত যজুর্ব্বেবী 
খবস্থিক্ সকলক্* যজ্রের' শরীর নৈন্দমাণ করিবে 
এহোতৃ- -পদবী সমধিরূঢ খগ বেদীয় খত্তিক- 
গণ স্তোত্র শল্সাদি লক্ষমণাস্মক খঞ্মন্ত 
সমূহের পাঠে যজ্ঞকে পুষ্ট করিবে, উদগা- 
তৃপদ্-প্রাণ্ড সামবেদী খাত্বিকেরা শকরা 

প্রভৃর্তি খকৃ্নকললকে মাঁমগানরূপে পরিণত 

করত ফজ্জের শৌভ! সম্পাদন করিঞ্কে এবং 
পিপিপি সািস্পিিএি পিস পাত 

*. এই বছ্বচন দিয়] বাখানের ভাঁৎপর্য? 

-এঁ অধৃযুর্ণ প্রভৃতি ভ্রিবিধ খত্বিজেরই সহ- 
কারীর! আছেন । যত্তে ১৬ জনা বত হুইয়। 
থাকেন তারমধ্যে যজমান যাগ্কর্তা, ব্রচ্ষ! 

স্কার্ধ্যপরিদর্শক এই ছুই জন] ব্যতিরিক্ত অপর 
হাঁদের ছারা এ রঞ্জিত দেহে মণি' ' মুক্তা ১৪ 'জর্দই: এ শ্রেপীতুত্ত ; ভ্মধে অন্বযু, 

হীরকাদি আভরণ স্বরূপ সাঁমলি সজ্জিত" হাতা, উদবাতা এই ত্রয় প্রধান খন্বিক এবং 

হইয়। থাকেমাত্র। অতঙব বেধত্রর়্ের জি -পৌতা, প্রস্তোও! প্রদ্থৃতি ভাহাদেরই 
্ সঙ্ছকারী। 
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ত্রিবেদূজ্ ব্রদ্ম! নামক সমস্ত পর্য্যবেক্ষক 
জনৈক খত্বিক্ এ খত্বিক্গণের দোষা 
দোষের প্রতি লক্ষ্য করিবে । 

উল্লিখিত প্রকারে সমস্ত যাগেরই ফুল- 

ভিত্তি যজুর্বেবেদ ইহাই দৃট়ীক্কৃত হইল বটে 
পরং তাহাতেও কিঞ্চিৎ বিশেষ জ্ঞের় এই 

_-যে, মকল যাগেরই বিধিবাক্য এই" বে- 
দেই থাকিবে রূপ মহে, ঘথা-_গবামযুন 
সত্রের বিধি সামবেে শ্রচত হইয়াছে, 
তাহার বিধান য্তুর্ধধেদে নাই পরৎ এ 

গবাময়ন সত্রের দেহটী যজূর্ব্বেদীয় মন্তেই 
প্রস্তুত হইবে, এঁ সত্রটি পশুযাগ স্বৃতরাং 
পশুযাগের দেহ নিশ্মীণার্থ যভূর্বেবেদের 

যে সকল সাধারণ নিয়ম শ্রণ্ত রহিয়াছে 
তৎসমস্তই, তথায় উপযোগী হইবে এ 

সত্ত্রটির অনুষ্ঠানে প্রথমতঃ আধ্বযু্টর আব- 
শ্যক হইবেই হইবে, (সায়বেদী) উদগাত- 

গণ কেবল আবশ্যকানুমদারে যথাসময় 

সামুগানমাত্র করিয়াই কৃতকার্য হইবেন 
অতএব ইহা বলা বাস্ছল্য-- ঘে, সকল 
যজ্ঞের বিধান সকল বেদে নাই সধজুর্ব্ধেদে 
অধিকাংশ যজ্ঞের বিধান্ন থাকিলেও অপর 
বেদদ্বষ এরূপ বিধান-শুন্যও নহে, খগ- 

বেদ ও সামবেদে যজুর্বেদ-বিহিত যজ্ঞের 
বিধান নাই পর অন্যান্য যজ্ঞের বিধান 

আছে, অপরঞ্চ . যেরূপ বভূর্বেদীয় যজ্তে 
অধ্বযু্রুত্য আছে খগববেদীয়, সায়বেদীয় 
খ্যজ্েও তদনুরূপই অধ্বধু্ণকৃত্য আবশ্যক” 
হইয়। থাকে এব তাহা! যূর্হ্েদ-বিহিতি 

থাকে। যাহাতে সর্ববাঙ্গঈন বিধান" দৃষট 
খ্য়,তাহাকেই প্ররৃতিযাঁগ অর্থা মুলযাগ 
বলা ঘায়। যাহাতে অধিকাংশ বা ক্লাশ 
মুল যাগের ন্যায়, সেই যাগের জন্য যে 

বিশেষ বিশেষ বিধান হইয়াছে তম্মাত্র 
স্থলেই ্রুতেদ হট হয়, তাহাকে বিকৃতি 

“যাগ বল! যায়। ্বজুর্ব্বেদেই অধ্বযু্ট-মন্তু 
সকল শ্রচ্ত হইয়াছে স্থতরাং প্রায় সমস্ত 
প্রকৃতি যাগই যর্বেরদীয়,' খগ্বেদে ততদ্ 
যাণ্ে ব্যবহর্তব্য খকৃগুলি ও সামবেদে 
এরূপ সায়গুলি বিহিত হুইয়াছে মাত্র। 

এতাদৃশ অবস্থায় এই বেদত্রয়ের জ্ঞান 
কা লইয়! পৌর্বাপর্য্য নির্ণয় করিতে ন! 
পারিলেও ব্যবহারে যজুই যে প্রথম, তাহা 
অবশ্যই, স্বীকার্ধয অতএব সর্ব প্রথমে 
মজুর্ধবেদই অবলম্বন করা যাইতেছে। 
.এই বেদের শ/খা, ফড়শীতি। অধ্যা- 

পকগণের অধ্যাপন-শৈলীভেদ ও ব্যবহার- 
ভেদই শাখা-ভেদের নিদ্দান+ কোন এক 

অধ্যাপকের নিকট দুরদুরাগত পীচজন] 
ছাত্র অধ্যয়ন-সম্পন্ন হইলে, তাহারা পর- 

স্পরাবলোকনের আশ! ত্যাগ পুর্ববক বছু- 
তর গিরি, নদী, বনাদি 'ছুর্গমমাগ” অতি- 
ক্রম করত ন্বঞ্ দেশে উপস্থিত হইয়া 
( পুস্তক-শুন্য ) শ্রচ্তম়াত্র* বেদবিদ্যার 
অধ্যাপনে প্রবৃত্ত হইলে,যদিচ ধর্ন্শাস্ত্ে 
গুরুতর শাদনে সম্মুধিক বিস্থৃতি না হউন 
তথাপি ,মনুজ-স্বভাব-সৃলভ কথাকচিম্মোত্র 
বিস্থৃতি ও পৌঁর্ববাপর্য্ের* ব্যতিক্রম কে 

,মল যাগের অশ্ুকরণেই সম্পক্স, হইয়! | নিরোধ করিতে সমর্থ হইতেন্পারে/হৃতরাং 
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ষাহারি অধীর্তধৎ অধ্যাপন কখনই সস্তা- 
বত নহে-কোন কোন মন্ত্রের এক চরণ, 

বৌধায়নী, সত্যাষাড়ী, হিরণ্যকেশী,ওঘেয়া 
( ব! ওঁধেয়া ) এই পঞ্চ প্রকার খাণ্ডিকেয়, 

কোন কোনমন্ত্রের ছুই চরণ, কোন কোন | সমগ্িতে এই ছয়খানি তৈত্তিরীয় বলিয়া 
বস্ত্র মূলেই বিশ্বৃত হইয়াছেন এবং স্বর, প্রলিদ্ধ; এই তৈত্তিরীয়ের সাঁইত অপরা- 
টচ্চারণ ও পৌর্ববাপর্ষেযর অবস্থাও সেই 
ভপ ঘটিয়াছে, তাহার ছান্রেরা ভাহাতেই 
শিক্ষিত হুইলেন গর্ভাধানাদি গৃহকার্ষ্যের 
শনুষ্ঠান .বা অন্যাঁধানাদি যজ্ঞকার্্টর 
ননুষ্ঠান সমন্তই সে প্রদেশে" তীহারই 
উপদেশানুসাত্রে হইতে লাগিল এ প্রদে- 
ধটি সমস্ত তীহারই শিষ্যশাখা** হইয়া 
উঠিল এ বেদখাঁনিও এ দেশে, কালক্রমে 
দেশাস্তরে তাহার শাখা বলিয়। প্রসিদ্ধ 

হইল । পুনশ্চ তদীয় ছাত্রবর্গের মধ্যে 
ধাহার। বিদেশী-_তীহারাও স্ব স্ব দেশে 
ধরূপ আধিপত্য বিস্তার করায় আরও 

শাখা বুদ্ধি হইল এই রূপে প্রত্যেক বেদই 
বন্ুশাখ হইয়াছে পরং ্মনেকগুলি সর্ববথ! 

সোঁসাদৃশ্য গুণে একভাকাপন্ন হইয়। পৃথক 
ন্বামে-প্র্মিদ্ধ হয় লাই, অনেকগুলি সম্প্র- 

দায়-শৃন্য হইয়! পড়ায় নির্বংশ হইয়াছে, 
অবশেষে চরণব্যুহকারের সময়ে ভীহার 
অনুসন্ধানে যজুর্ববেদের ফড়শীতি মাত্র 

শাখা ৪৯ বলিয়া চ্িরীকৃত হইয়া 
ছিল। সকল*বেদেরই সকল "শাখা এত- 
দুর সদৃশ ফে অনেক শাখায় যৎসা্ন্য 
পুত্তককৃত পাঠভেদ মাত্র বল্িলেও সম্ভব- 
পর হয পরৎ উখ্যা এক, এবং ঝ্নাপত্তব্থী, 

* শিষ্য অর্থাৎ শাসনাধীন, শাখা জর্থাৎ 

পর শাখার এতদূর গ্রুভেদ যে, যেমন শুরু 

ও কৃষ্ণ, সেই জন্যই এই তৈত্তিরীয়কে কৃষ্ণ 
যজুও অপরাপরগুলিকে শুরু যজু.বলাঁঘায় 

এবুং ভূক্ত অঙ্গবমন করির্লে যেরূপ বিরূত 
ও বিমিশ্রভাব দৃষ্ট হয় শুরু যজুর সন্বদ্ধে 
কৃষ্ণ যজুও সেইরূপ, (বোধহয় ) এই 
জন্যই ইহা! গুরু-রোষে যাজ্ঞবকুক্য কর্তৃক 
বাস্ত হুইয়াছিল এই প্রবাদের আবির্ভাব 
হইয়াছে । অশীতি' শাখা সম্পন্ন শুরু 
যজ্ুর মধ্যে বুদ্রসনেয় খষির বিভিন্নদেশীয় 
সপ্তদশ শিষ্যের সপ্তদশ্ন প্রকার অধ্যাপন ! 
ও ব্যবহারাির ভেদে সপ্তদশ শাখার 
আঁবি9াব হয় সুতরাং জাবালী, কারী, 
মাধ্যন্দিনী, শাঁপীয়। তাঁপনীয়াঃ কাপাঁলী, 
পৌঁগু.বহসী, আবটিকী, পামাবটিকী (পর- 

,মাবটিকী বা), পাক্সাশরীয়, বৈধেয়াঃ বৈনে- 
য়া, ওঘেম্া, গালবী বৈজবী ও কাত্যা- 
য়নীয়া--এই সপুদশ বাজসনেয় সংহিতা 
নামে প্রসিদ্ধ | 'তল্মধ্যে ভাষ্যকারগণ প্রায় 

সকলেই মাধ্যন্দিনী শাখ] অবলম্বন করি 
ম্লাই ভাথ্য প্রণয়ূন করিয়াছেন, এবং এই 
শাখার ব্রাঙ্গণই সমধিক দেখা ধায় অতএব 
আমিহ তনুযায়ী এই শাখা ই-_করণীয় 
রর আদর্শ করিলাম ॥ * 

* যুবদের অন্যতম ভাষাকার হীধর 
বাজসলেয়ের ছাত্র পঞ্চদশমান দ্বীকার করেল ।। 
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ইহার প্রথম অধ্যায় হইতে দ্বিতীয়া-। 
ধ্যায়ের ২৮ কণ্ডিব। পর্যন্ত দর্শপৌশ-) 
মাস যাগ; তাহার পরে, অধ্ায়ের অব- 

শিষ্ভাগ পিতৃযজ্ঞ/_ তৃতয়াধ্যায়ে অগ্যা- 
ধান, অযনিহোত্র, অগর্যপস্থান, চাতুন্দাস্য; 
_ চতুর্ঘাধ্যায় হইতে অষটমাধ্যায়ের ৩২ 
কণ্ডিক! পর্য্যস্ত অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ;-তাহার 
পর ৫ কণ্তিকা্স যোড়শীফাগ;-_ অধ্যায়ের 
অবশিষ্টাংশে দ্বাদশাহাদি;__নবমাধ্যায়ের 
৩৪ কণ্তিক! পর্য্যস্ত বাজপেয় যাগ,*-৩৫ 

কগডিকা হইতে দশমাধ্যায়ের ৩০ কগ্ডিকা- 

পর্্যস্ত রাজসুয় ঘজ্ঞ;_-৩১ হইতে অধ্যায়- 
শেষ পর্ধ্যস্ত চরকসৌত্রামণি একাদশ 

হইতে অফ্টাদশ পর্যন্ত ৮অধ্যায়ে অগ্নিচয়- 

নাদি ;- উনবিংশ হইতে অধ্যায়ন্্রয়ে 
সৌন্রামণি 'যাগ_্কবিংশাঁধ্যায় হইতে 
পঞ্চবিংশ শেষ পর্য্যস্ত অশ্বমেধ জ্রেন্ছু 
শ্রুত হইয়]ছে । অনন্তর ষড়বিংশাধ্যায় 
হইতে শেষ পর্য্যস্ত গ্রস্থভাগ, উল্লিখিত 
যজ্ঞ সমুদয়ের পরিশিষ্ট স্বরূপ | এত- 
স্মধ্যে দর্শপৌর্নমাদ ও পিছ্যজ্ঞ_ 
ইপ্টিনামে খ্যাত, অগ্্যাধান প্রসভৃতি-_ 
হৌত্রনামে প্রসিদ্ধ, অগ্নিষ্টোমীধি অপর 
গুলি-_পাশুক বলিয়। পরিচিত হুইয়! 
থাকে & 

এই প্রক্রমে আরও ছুই, একটি কথ! 
বক্তব্য হইয়াছে ।__প্রথমত ,স্ব-সন্নিধিস্থ 
«একখানি মাত্র হস্ত-লিখিত , পুস্তক অব-* 

বায় দ্বিতীয় পুস্তকের অনুসূন্ধানে আফা 
করি এবং এই সময়েই জর্মন দেশে 
মুদ্রিত তৃতীয় স্কাদর্শেরও অনুসন্ধিৎস৷ 

বলবতী হয়। যদিও বিবিধ বিদ্যা সম্পন্ন 
যুক্ত রাজেন্্রলালমিত্র মহোদয়ের অন্ু- 

কম্পায়*%* .এসিয়াইটিক্সোসাইটার কোন 

.পুস্তকই আমার ছুর্লত নহে এবং তথায় 
ইহার অভাঁবও নাঁই এইরূপ কলিকাতাস্থ 
বা! বারাণসস্থ সংস্কৃত বিদ্যালয়াদির অধ্য- 

ক্ষগণেব সহৃদয়তাঁয় ততৎস্থানের পুস্তকও 
অনাযাস-লভ্য তথাপি এঁ সকল পুস্তক 
দীঘকাল স্বাযত্তে রক্ষণ তত্তৎস্থানীয় নি- 
য়ম-বিরুদ্ধ । অতএব অন্রত্য বিম্মগুলী 
ও ধনিবিদ্যোৎসাহিমগ্লী, এই উভয় 

শ্রেণীতে বিশেষ অনুসন্ধানে প্রায় চতুর্দিক্ 
হইতে “নাই নাই' এই শব্দই প্রতিধ্বনিত 
হইত্তে লাগিল, একমাত্র মহামহিম “আদি- 
ব্রাহ্মমাজ+ আস্তিক্যভাবে পরিচয় প্র- 

দান করেন এবং তাহারই সরলোৎসাহে 

কৃত-পরয়ত্ব হই। পূর্বে আমার দৃঢ় 
বিশ্বাস ছিল যে এই চিরহততাগ্য বাঙ্গলা 
দেশে যদিও হস্ত লিখিত বেদ হ্থুলভ ন৷ 

হুউক কিস্ত'জর্্মনের মুদ্রিত উহ! আ্মবশ্যই 
অনেকানেক ধনী,কৃতবিদ্য বা বিদ্যাদর- 
তৎপর, বিদ্যোৎসাহী মহাশয়ের পুস্তুকা- 

লয়ে পাওআ! যাইবে-এক্ষণে চৈতন্য 
হইলে, এক্ষণে বুঝিলাম যে এপর্য্যস্ত মামা: 

রড এই মির সিযহোদখের দদৃষ্টিতেই 
লহ্বন করিয়া এই শাখার অনুবাদ মাত্রে | প্রথমত বিশ্ববিখ্যাঁড “এসিয়াইটিকৃু" জভাঁর 

পৰৃতহই পরে গ্াঠাত্তরাদি জ্ঞাতব্য হই-: কার্ধেয ললম্মানে আহুত হই। 
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দের দেশের এএতাদৃশ উন্নতি হয় নাই, 
এখনও অন্মদ্দেশীয় ধীমদ্র্গের ততদুরু 
হিতাহিত বোধের সমুষ্টেফ হয় নাই যে, 
মৃততাষা বলিয়! প্রসিদ্ধ যে ভাষা, সেই 

হইয়া থাকে। ক,.তালু প্রভৃতি স্কানের 

উদ্ধভাগগত উচ্চারণ হইলেই উদাত্ নামে 
পরিচিত হয় এবং নীচভাগে হইলেই 
অন্ুদাত্ত ও বিষিশ্রভাগে হইলেই স্বরিত 

ভাষার - গ্রন্থ হ্ন্ধার্পিত না হইলেও এক-| হৃতরাৎ কোন স্বরবর্ণই এই উদ্াত্তানুদাত্ব- 
কালে ১৫০ টাকা মুল্য দন পূর্বক গৃহীত 
হয়! স্ৃতরাং যে মুদ্রিত পুস্তকের 
অস্তিত্ব'দর্শনে পুনমু্দেণে নিরস্ত ছিলাম, 

তাহা আর কার্যকর হইল ন! অপরঞ্চু 
এঁ ছপাস্তর মুদ্রিত পুস্তকে অধিকাংশ 
ভারতবর্ষায় রাঁজন্যগণ বা প্রাচীন হিন্দু- 
সম্প্রদায় শ্রদ্ধালু না হুইবায় উহা! সর্বব- 
দেশব্যাপী হইতে পারে নাই অতএব 
কেবল অনুবাদ মাত্রের প্রচারক না হইয়া 
মূলের প্রচারও বিধেয় বিবেচনায়" ভারত- 
বর্ষায় পুস্তক লিখনের প্রণালীতে ইহার 
সটীক অঙ্কনারস্ভ করিলাম । 
স্বর চিহ্বাভাবে যথাম্বর পাঠের ব্যতিক্রমে 

এতত্প্রদ্দেশীয় চৃণ্তীপাঠের ন্যায় অনে 
কেই যথেচ্ছ “নাকী সুর” অবলম্বন করিতে 
পারেন! (অনেকের এইরূপ ভ্রম আছে যে 
স্বর বেদেই ব্যবহার্য, অনেকের কি মহা- 
মান্য বোপদেবাদি বৈয়াকরৃণগণও এরূপ , 
ভ্রমাবর্তে মগ্ন থাকিয়া স্ব স্বরচিত ব্যাকরণে 
স্বর. প্রকরণের নামও স্মরণ করেন নাই, 
বস্তু এটি নিতান্ত ভ্রম; যে কোন ভাষায় 

স্বরিতের হস্তচ্যুত হইতে সমর্থ নহে,কারণ 
তাহারাই স্বর, যেরূপ পৃথিবীর চ্ছুন্যাকার 
ধারণ নিতান্ত জসম্ভব সেইরূপ স্বরবর্ণের 
স্বরশূন্যাকার ধারণও নিতান্ত অসম্ভব । 

ব্যাকরণ শাস্তানুসারে অশুদ্ধি তিন প্রকার 

-_ বর্ণাশুদ্ধি, মাত্রাশুদ্ধি ও স্বরাশুদ্ধি। যে 
দোষে প্রকৃত অর্থের বোধে ব্যাঘাত জন্মে 

অর্থাৎ কোন স্থলে অভীগ্মিতান্য অর্থের 
বোধ হয় কোথাও ব৷নিরর্৫ধক হইয়া পড়ে, 

সেই দোষবিশেষকে অশুদ্ধ বলা! যায়; 
যথা-_“সমস্তু আনয়ণ কর: এই অভিপ্রায়ে 

“কল” শব্দের প্রয়োগ করিতে বর্ণাশুদ্ধি 
ঘটায় যদি “শকল” শব্দ উচ্চারিত হয 
তাহা হইলেই 'বিষ্ঠার আনয়ন কর, এই 
রূপ অনভীপ্িত অর্থ প্রকাশ পায় এবং 
“ষুকল' শব্দের উচ্চারণে এ বাক্যটি অন- 

ঁকপ্রায় হইয়া পড়ে । এই রূপ একমাত্র 

[স্ব], দিাত্র [দীর্ঘ], ত্রিমান্র [প্লুতা_ 
ইহাদের উচ্চারণের ব্যতিক্রমেও অশুগ্ধ 
ঘটিয়! থাকে এবং উদাতাদি স্বরের ব্যতি 
ত্রমেও অগুদ্ধ দোষ ঘটে-“রামন্দাস” এই 

যখন যে শব্দ উচ্চারিত হইবে উহা “কথ ণ পদে সমাস, আছে, এস্ছলে “রামের দাস+ 
নই স্বপ্র-ূন্য হুইতে পারে নাঃ, অকারাদি (এই 'র্ূপ ফ্ডীততপুরুষ ? বা “রাম, ধাহার 
বর্ণমাত্রই কোন ন! কোন ম্বর্নের অধীন, দাঁস'এই রূপ বন্থতরীহি? অথবা'রাম নামক 
এই জন্য উহার স্বরবর্ণ বলিয়ধই পরিচিত | দাস” এই কর্দধারয়? কোন সমাস দির্ণীত 



11/০ / 

হইতে পারে? এবং তাহার নির্ণায়কই 
বকে? অভিপ্রায় প্রক্রম।দি নির্ণায়ক 

হইতে পারে বটেকিস্ত তাহা হইলে 
শব্দটা উচ্চারণ নাকরিয়। হস্ত মুখ ভঙ্গ্যা়ি 
ছবারাও মুকেব ন্যায় হুদগত ভাব প্রকাশ 
করিতেই বা কে রোঁধক হইবেন ? বস্তৃত 
স্বরই এ স্থলে নির্ণায়ক । রামদাস এই 

করিলাম না। ইহার মধ্যে ভপ্ধভাগস্থিত 
রেখাটি উদ্দাত্তের চিহ্ন এবং নিম্স্থ সরল 
রেখাটি স্বরিতের অপর আরও ছুই একটি 
চিহ্ন আছে উহার! নিম্গগত হইলে অনু- 
দীতেরই বিভেদ এবং উদ্ধগত হইলে 
উদদাত্তেরই বিভেছু বলিয়! জানিতে হয় । 

* পাঠ-ভেদ সঙ্গ হেও আমরা ত্র্টটি করিব 
পদে চারিটি স্বনবর্ণ আছে+-তম্মধ্যে যদি | না, মূলের পাঠভেদ প্রায়ই ছুর্লভ-_টীকার 
দ্বিতীয় স্বরটি উদ্বান্ত উচ্চারিত হইয়া থাকে! পাঠভেদে অসঙ্গত বা অশুঞ্ধ পাঠ অবশ্য 
তবে উহ বহছত্রীহি, যদি চতুর্থাটি উদত | উপেক্ষণীয়, তদতিরিক্ত অর্থান্তর-ব্যঞ্জক 
উচ্চরিত হইয থাকে তবে তৎপুরুষ এবং 
দ্বিতীয় ও চতুর্থ উভয়ই উদান্ত উচ্চরিত 
ছইয়! থাকে তাহ! হইলেই উহা কর্ম্মধারয় 
এস্থলে বিবেচনীয়--যেরূপ দস্ত্যসকারের 

উচ্চারণ স্থলে তালুব্য বা মৃদ্ধন্য উচ্চন্সিতৃ 
হইলে অশুদ্ধ হয, হ্ুস্ব স্ঘুলে দীর্ঘ ব। 
প্লুত উচ্চরিত হইলে অশুদ্ধ হয় সেই 
রূপ উদাত্ত-স্থলে অনুদাত্ত ও স্বরিত উচ্চ- 
রিত হইলেও অশুদ্ধ হইল কি না? স্থতরাঁং 
ব্যাকরণেব মধ্যে যেরূপ বর্ণাগুদ্ধি ও 
মাত্রাশুদ্ধির শাসন আবশ্যক, স্বকাশুদ্ধির 

শাসনটিও তদ্বৎ আবশ্যক হইতেছে কি না? 
যদি মুগ্ধবোধাদিতে এ শাসন সাদরে সমু 
পদিষ্ট হইত তাহা হইলে কি ভট্টাচার্য্য 
গণস্তব স্তোত্র পাঠে যথেচ্ছ নাকীসুর অব 
লম্বন করিতে সাহসী হইতেনে? অথবা 
ইহারা যখন উচ্চারণ স্মষে বর্ণ ।* 

শুন্ধির প্রতিই লক্ষ্য করেন্ না তখন 
তাহাতেই বাকি হইত!) এই*বিবেচনার 
বশবর্তী হইয়া ,স্বরচিহ্বাদিরও উপেক্ষা 

বা ছুর্ব্বোধ পাঠগুলিই সঙ্গ হুণীয়। 

আবশ্যকানুাবে টীপ্পনীও করিতে 
বাঞ্চ। কবিয়াছি পরংস্বীয়পাত্ডিত্য প্রকাশে 
উন্মত্ত হইয়া গ্রস্থ বাহুল্য বা গ্রস্থাস্তরের 
সুষ্টি করিতে প্রবৃত্ত নহি | কাত্যায়ন 
সুত্রার্দির দিদৃক্ষু দর্শক বন্দের পরিতো- 
যার্থ অধ্যায়াঙ্কাদি সঙ্গ হীত হইবে পেরং 
ব্যাকরণ সুত্রের অধ্যায়াদি প্রদর্শশ নি- 
তান্ত নিরর্থক বিবেচনায় তাহাতে নিরস্ত 
থাকিলাম। টীকাকারগণ কর্তৃক ব্যারুরণ 

সুত্রের প্রতীক গ্রহণই বিস্তর বাহুল্য, 
তছুপরি পুলঃ অধ্যায়াঙ্কাদি নিবেশ অতি 

*ৰাহুল্যমাত্র ।* 

শাখাভেদে কি দপ ভেদ ? তত্প্রকা 

শার্থ কাণশাখীয় সং ২হিতা প্রস্থখানিরও 
* প্রকাশে সমুদ্যত থাকিলাম 1 'এই টীকাই' 
তাহার টীকা এবং এই অন্ুবাদই তাহার 
অনুবাদ ।* উপসংহারে সামান্যতঃ সর্বব- 
কতবিদ্য-মগুলী সন্নিধানে নবিনয়ে নিবে- 
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'পন-_এই আরদ্ধ সংহিতা! শ্রস্থখানি যত- | বেন তাহাদের অর্থানুকুল্যই আমাদের 
দিন সমাপ্ত না হইবে ততদিন "যিনি | সরৃতজ্ঞ গ্রহণীয়; ধন্য, প্রশস্য ও ল্লাঘ্য ॥ 
সাহায্যদ্বানে সমর্থ হইবেন এবং অকা- | “আবমদবন্বন্থান্ত' লাঘনাহা: হররদি | 
তিরে সোৎলাহে প্রতি বর্ষের বর্গারড়েই । লন্তি স্সথজাঁনা লক্ছান্ বর িনিতযম্যণীহান” 
প্রার্থনামাত্রেই মুল্যদানে (অসতি প্রতি বেক্নাহিত ) 
বন্ধকে ) আপনাকে সৃক্ষম বিবেচনা করি- প্রীসতারত শর্মা | 

শা ড2 ০ স্পেস 

মূল্যের নিয়ম । 

১। অনুবাদের সহিত-ছ্বাদশ খণ্ডের | ৪। পপ্রজ্মকঅনন্দিনী”্র খ্রাহকগণ অনু- 
অস্ত্রিম ১৯। [ প্রেরণ ব্যয় আমাদের ] | বাদের সহিত লইলে অর্ধমূল্যে পাইবেন॥ 
প্রতিখণ্ডের নগদ ১১ ধাহারা "গ্রন্থ শেষে ; * বাস্কল৷ প্রতিথণ্ডে কত পৃষ্ঠা প্রকাশিত 
সমুদয় খণ্ড একত্র গ্রহণ করিবেন তাহ! | হইবে তাহার নিয়ম নাই, যে খণ্ডে যত- 

দ্িগকেই প্রতিখণ্ডের নিয়মে মূল্য*ও প্রে- [*গুলি মন্ত্র থাকিবে , প্রায় সকলগুলির 
নণব্যয় নিয়মিতরূপ দিতে হইবে এতস্তিন্ন | অর্থই সেই খণ্ডেই রাখিতে চেষ্টা করা 
এক এক খণ্ড নগদমুল্যে বিক্রীত হইবেন! । | যাইবে স্ৃতরাং পৃষ্ঠার নযুনাঁতিরেক ও 
২। স্বনুবাদ ব্যতিরিক্ত সংস্কৃত মাত্রের | হইতে পারিবে । 

শথবা! অনুবাদ মাত্রের-দ্বাদশ খণ্ডের 

মশ্রিম ৫১ [ প্রেরণব্যয় খণ্ড প্রতি ১০ ] 4 রি ৫ 



যজর্বেদ' ষংহ্িতা 

১ দর্শপর্ণমাস | 
[ প্রথম অধ্যায়]. 

(১ম কণ্ডিকা) 

প্রতিপদ তিথিতে দর্শষাঁগ করিতে হয 

চৎপূর্ববদিবস অমাবাশ্যা তিথিতে প্রীত: 
চালের নিত্যকার্য্য _ অগ্নিহোত্র হোম 

নমাপন করিয়া সেই অগ্নিতে মাগ়েবচ্চ রত 

ইত্যাদি মন্দ্রে সমিদাঁধানক্ বাধ্য করণা- 

মন্তব বৎসাঁপাকরণণ" করিবে ( দর্শযাগে 

হোমার্থ দধির আবশ্যক হুষ, সেই 
দধির জন্য রাত্রে ছুপ্ধ দোহন করিতে 
হইবে, অতএব প্রাত:কুলে যথ৷ নিয়ম 
গাদোহন হইলে পরে কৎসাপাকরণ 
₹রিতে হয়)। এই বগুসাঁপাকরণ কার্য্য 

ঞ মন্ত্রপুত যক্তকাষ্ঠ অস্টিতে স্থাপন করে 
[শিদখধান ব! অগ্্যাঁধান বলা যায়। 

প' গাঁভীগণ হইতে বঙ্সদিগকে পথকবণ। 

সাধনার্থ একটি দণ্ড ( পাছুনি ) আবশ্যক, 
সেইজন্য অধ্বযূর্ণনামক যজুর্বেদীয় প্রধান 
খিক, কর্তৃক পলাশ বৃক্ষের শাখা ছেদ- 
নীয় হইতেছে অতএব প্রথম মন্ত্র_-" 

“হে শাখে! যজ্ঞের ফলে দেশ বহ্বন্ন 
হইবে& সেই আশয়ে যৃজ্ঞের অঙ্গ-বৎ- 
সাপাকরণ ক্রিয়া সম্পাদনার্থ তোমাকে 

ছিন্ন করিতেছি? ১ 

ঞবেছের মতে হত হইতে ধুম হয়,সেই যুমে 
মেধ অমুৎপন্ন হইলে নুর্র্টি হইতে থাকে 
ঝুতরাঁৎ দেশ বহ্ধন্ন ছইয়! »পড়ে ।-»সশপ্রন্ি 
ইউরোপীয় নিদ্ধান্তে বণস্ালে তোপ ছুটিতে 
থাকিলে(ভীত্াদেরমতে শবে,আঁমাদের মতেধুষে 
২৪ঘ্ট।র মধেঃই জাতির ডি হয় । (সো০৮১,৫ ১) 
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"অতঃপর" দ্বিতীয় মন্ত্রে শাখাদগু সং- 

লয় ধুলি বিদুরিত করত যদি বক্ত থাকে 
খাজু করিবে__ 

“ছে'শাখে ! যজ্ঞের ফলে দেশ বন্ু7 

রস হইবে, সেই আশয়ে যজ্ঞের অঙ্গ - 
বগসাঁপাকরণ ক্রিয়া সম্পাদনার্থ তোমাকে 
নির্মল ও খজু করিতেছি । ২ 
তৃতীয় মন্ত্রে বসগণকে এ দণ্ডের দ্বারা 

গাভীপাল হইতে পৃথক্ করিবে__ 
“হে ব€সগণ ! তোমরা ক্রীড়া-পরবশ 

স্ৃতরাঁৎ বায়ুবেগে দিগৃদিগন্তরে ধাবমান 

হও, বাঁয়ু দেবতাই তোমাদিগের রক্ষক 1৩ 

চতুর্থ মন্ত্রে গাভীগণকে এঁ দণ্ডেব ছারা 
অন্য পথ--যে পথে এ বতনগণের সহিত 

চাক্ষুষ না হয় এতাদৃশ পথ, প্রদর্শন 
করাইবে__ 

ঘহে গাভীগণ ! আমরা! শ্রেষ্ঠতম 
কার্ধ্য আরম্ভ করিযাছি তৎসাধনার্থ 
সবিত। দেবত। তোমাদিগকে প্রভৃত-তৃণ 
বন প্রাপ্ত*করানণ' ।৪ 

পঞ্চম মন্ত্রে দ্বাবা এ গাঁভীগণেৰ 
বৎসাপাকরণ জন্য' ক্ষোভ নিবাব্ণার্থ 
অভয়র্দান পুর:সর প্রবোধিত করিবে । 

“হে (স্ব্প বা বুতর) রোগশূন্য 
অচিরপ্রসূতী॥ অবধ্য, গাভীগণ! তোমর! 

* কর্ণ্ম তিন প্রক্ষার-__প্রশক্ত -পরিবারদির ৰ 

পোষণ, অগ্রশষ্ট - দেঁ্যাদি, প্রে্ঠ-বাপী 
হুপাজিঃ শ্রেঠতম--যজ্ঞ | 

1 অর্থাৎ তোমরা অদ্য প্রচুর তৃণাঁদি 
তদন করিলে যজ্ধের জন্য প্রচুর ছুগ্ধ লাত 

করিত পারিব। 

অঙ্ষুন্ধ চিত্তে নিঃশহ্কতাবে গৌষ্ঠে প্রচুর 
ভৃণ শদ্য ভোঁজন করত ইন্দ্রদেবতার ভা- 
গের উপযোগী ছুপ্ধের পরিবদ্ধন কর , 
তোমাদিগকে ব্যাত্রাদি হিহত্র জন্ত বা 

চৌর প্রস্ৃতি পাপ্পীগণ কেহই আয 
করিতে সমর্থ হইবে না, তোমরা. এই 
যজমানের গৃহে চিরদিন বছু-পরিবার 
হুইতে থাকিবে । ৫ 
যষ্ঠ মন্ত্রে এহস্তস্থ শাখাদণ্ড অগ্ল্যাগারের 

সম্মুখে উচ্চ প্রদেশে দণ্ডায়মান করিয়া 
রক্ষিত কবিবে-_ 

“হে শাখে। তুমি এই উন্নত প্রদেশে 
থাকিয়া চতুদ্দিক্ নিরীক্ষণ করত যজ- 
মানের এ গাভীগণকে রক্ষা কর । ৬ 

স্পেস 

পি 
€ 

২য় কণ্ডিকা। 

প্রথম মন্ত্রে এ শাখাদণ্ডে বন্ধন পূর্বক 

পবিভ্রক্ধ স্থাপন করিবে-_ 
তুমি ইন্দ্রদেবতাব ছুগ্ধের শোধক হুই- 

তেছ, এই স্থানে অবস্থিতি কর। ১ 
দ্বিতীয় মন্ত্রে উখাণ* গ্রহণ করিবে-_ 

“হে উতে। তুমি স্বগ্ষ হ্ৃতরাং পৃথিবী 
ব্ূপিণীত বটই অধিকন্ত তোমার সাহায্যে 

যজমানগণের ছ্যুলোক প্রাপ্তি হয় অতএব 

ছ্যরূপাও তোমাকে বলিতে পারি । ২ 

গু একনি কঙকগুলি কুশকে পবিত্র বলা 

যায়। এই পৃবিত্র বার) যজীয় জুগ্ধ ছাসিত ছয় 
বা ছাাকা যায়-_ “দুধ ছ শিকনণ?। 

শ 'পাক পাত্র, হান্ডি / 



৪কৎ 

পরে গাহৃপত্যক নামক অশ্মির উত্তর- 
ভাগে কতকগুলি অঙ্গার বিকীর্ণ করত 
তাহাতেই তৃতীয় মান্ম উখা স্থাপন 
করিবে-_ | 

“হে উতে ! তোক্ষন্ন উদ্র়ে অবকাশ ' 

আছে হৃতরাৎ বায়ুর ন্াকস শস্তরীক্ষ 

লোকও তোঁমাঁৰ অধীন অভ.ঞএব তোমাকে 
অস্তরীক্ষ লোকও বলিতে পারি? এতা- 
বতা তুমি ভ্রিলোক স্বরূপ, সমস্ত ছুগ্ধ 
ধারণেই সক্ষম হইতেছ ম্বীয উৎকৃষ্ট 
তেজে দৃঢ় থাকিবা, বক্র হইও না । সাব- 
ধান। তোমার দাঢেের ন্যুনত। বা বক্তা! 
হইলেই যজ্ঞবিত্থ উপস্থিত হইবে স্থতরাং 
যজমান আমাদিগের প্রতি বক্র হইতে 
পারেন অতএব তিনি বিড বক্র না" 

সঙ 

হএন! ! | ৩ 
০ ০ 

- ৩য় কগ্ডিকা। 

সেই শাখাদণ্ডে বদ্ধ কতিপয় কুশ্রাত্মক 
পবিত্র প্রথম মন্ত্রে উধার উপরি স্থাপন 

করিবে, এগুলির অশ্রতাগ উত্তরদদিকে 
থাকিবে । এই পবিভ্রে ছুপ্ধ ছানিত বা 

ছাঁকিত হুইবে-- 
“হে শাখাস্থ পবিজ্র! তুমি ছুগ্ধের 

পাবক-,শোধক অতএবই প্পবিত্র' নামে 

অভিহিত হইয়া, থাক এই উখাঁর উপরি 
শত শত, সহত্র সহজ ধার বিস্তার কর।১, 
মি 

*. পশ্চিম দ্বারে স্থাপিত আম্মি, বথাধ, 

প্রস্তোতাক্স প্রধান ক্যর্যাত্থল ও বথায় প্রবর্গ 
কার্ধ্য হইয়। থাকে। 

মাধান্দিনী'শাখা। ৩ 

দ্বিতীয় মন্ত্রে সেই কুশীচ্ছাদিত উখাতে 
দুগ্ধ ঢালিবে-_ 

“হে ছুষ্ধ! যজ্জীয় স্ুপবিত্র শত ধার 

এই পবিত্রে তুমি শোধিত হও সবিতা 
দেবত। তোমাকে পবিত্র করুন ।২ 

তৃতীত্ব মন্ত্রে গো" -দোহক কে জিজ্ঞাস! 
করিবে - 

“কোন গাভীটি দোহন করিলে ?। ৩ 

৫ লিক | 

“অসুক গাভীটি দোহন করা! হইয়াছে” 
গো-দোহক কর্তক এইরূপ অভিহিত 

হইলে, প্রথম মন্ত্র_ 
“সেইটি “বিশ্বায় অর্থাৎ য্জীয় সমস্ত 

খত্ধিক্গণের আয়ুর্বদ্ক | ১ 

পুনঃ'এনূপ জিন্ঞাঁসার উত্তরে দ্বিতীয় 
মন্ত্র_ 

সেইটি “বিশ্বকর্মা” অর্থাৎ য্ভীয় সমস্ত 
কার্ধ্যের সম্পাদনকারী ॥ ২ ্ 

পুনঃ এরূপ জিজ্ঞাসার উত্তরে বক্তব্য 
তৃতীয় মন্ত্র 

, “সেইটি “বিশ্বপায়া” অর্থাৎ যজ্ীয় সমস্ত 
দেবগণের পোষক্কিতা । ৩ 

এ ছুগ্ধ হইতে ইন্দ্রদেবতার-জন্য পৃথক 
করিয়া চতুর্থ মন্ত্রে তাহাতে সোমবন্লীরস 
আতঞ্চন& প্রদান করিবে_- 

৬ ভুঙ্ধকে দি করিবার জন্য যে অঙগাদি 

ব্য প্রদান করা যায় সেই ভ্রেবদকে আতঙ্থচন 

বলা যায় অর্থাত দৃশ্বল। 



৪ যজুর্ধেদ সংহিতা । রিনি 
দরজা হতে 

« এই ইন্দ্রের ভাগ ছুষ্ধকে €সংমরসে | কার্ধ্য-পরিদর্শক জনৈক বরণ কররতভাহার 
আতঞ্চন করিতে ন্ছ। $ 

করিবে-_-- 

“হে সর্বব্যাপী, সর্ধবক্ষক: দেবতা ! 
এই হব্যও তোমার দুঁটিগত ও রক্ষণীয় 
অতএব রক্ষাকর । ৫ 

৫ম কণ্ডিকাঁ। 

প্রথম মন্ত্রে বজমান পূর্ববভাগে স্থাপিত 

আহুবনীয়* নামক অগ্রি সাক্ষ্য করিয়া 

জলম্পর্শ করত যজ্ঞভার গ্রহণ করিবে-_ 

“হে সমস্ত জ্তিয়াকাণ্ডের অধিপতি 

অগ্নি! আমি এই ক্রিয়াভার গ্রহণ করি- 
তেছি, ইহাতে যেন সমর্থ হই ! !'আমার 
এই ক্রিয়াটি যেন স্থৃসিদ্ধ হয় !! ১ 

দ্বিতীয় মন্ত্রে এরূপ অগ্নিসাক্ষ্য ও জল- 
স্পর্শ পূর্বক জমান প্রাতিজ্ঞা করিবে__ 

“এই আমি অসত্য ত্যাগ করিয়া 
সত্য আশ্রয় করিলাম --এই যজ্জধে অসত্য 
ভাষপাদি অসত্য ব্যবহার, করিব না।২ , 

টি 

. ভষ্ঠ কণ্ডিক!। 

এই রূপে যুত্ধমান, ক্রিয়াভারাদি শ্থী- 
চার করিয়। ত্রচ্ম!-*"সকল ধত্বিকৃগণে 
88985০80552 
“্ পশ্চিম দ্বারস্থ 'গ?হপত্য জগ্ির পূর্বের 

াসীন বছির্ত লাক দক্ষিণ বেদী, তাহারও 
পূর্বদিকে স্থাপিত অগিকে 'আহবলীয় আর্মি 
খলা যাঁর, ছোতাঁর প্রধান কার্যযন্থান । 

1 নিকটে “অপঃগ্রণয়নক্গ কার্য্যের অনুমতি 
পঞ্চম মন্ত্রে এ ছুধ্ধ যজ্ঞ গৃহের মধ্যে 

কোন এক স্থানে সাবধান পূর্ববক রক্ষিত * 
প্রার্থনা করিলে তিনি তদ্বিযয়ক আদেশ 

দান করিবেন এবং তীহাঁকে বলিবেন 

তুমি পুনরাদেশর* গর্ধ্যস্ত মৌনভাঁব অব- 
লম্বন কর-_-যজমান এই আদেশ প্রাপ্ত 
হইলে অধ্বস্যু,একটি পাত্রে কিঞ্িত জল 

লইয়া আহবনীয় অগ্নির উত্তরাঁংশে 
প্রথম মন্ত্রে উহা স্থাপন করিবে-_ 

“হে পাত্র! কে তোমাকে এই যজ্ঞ 
কার্যে নিয়োগ করিতেছে ? সেই সর্ব্ব- 
নিয়স্তা প্রজাপতি দেবতাই তোমাকে 
নিয়োগ করিতেছেন 1 কিজন্য তুমি এই 
রূপে নিয়োজিত হইতেছ ? সেই প্রজা- 
পতি দেবতার সন্তোষার্থই তুমি এই- 
রূপে নিয়োজিত হুইতেছ । ১ 

দ্বিতীয় মন্ত্রে শুর্পঞ ও দিরিনে রি 
গ্রহণ করিবে-_ 

“হে শূর্প ! হে অগ্নিহোত্র হী 1 যক্জতীয় 
কার্য্যের জন্য তোমাদিগকে গ্রহণ করি- 

তেছি--অনেকগুলি কার্যে তোমাদিগকে 

* _ অর্থাৎ যত্ততীঘ সমস্ত উপকরণে অস্যুক্ষ- 
ণার্থ মন্ত্রের বার] জল প্রস্তভ করন। 

1 পঞ্চদশ কণ্কাঁআচত ছবির1বপন কালে, 
প্ররাদেশ ছইবে। 

£ অর্থাৎ ঝুলে -ধাঁন চাল ঝাঁডিবার যঙ্ট। 

শৃর্পের দ্বার ধান্য লইয়া! উলুগলে প্রক্ষেপ 
করিতে হয়' এবং পুনঃ তাহা! হইতে উদ্ধত করত 
“তুষ কর্ণাদি-শুন্য করিতে হয় ইত্য।দি যাজ্ে 
'তাহার প্রয়োজন! 

থু শকটে অবস্থিত খবান্য পৃথককরণ ও প্রেক্ষ 

পার্থ উদকখারণাদি ভাঙার কয | ' 



সক. মাধ্যব্দিনা শাখা । ৫ 
রক 

ব্যাপ্ত থাকিতে হইবে এই জন্যই তোা- ছিংস! করিতে উদ্যত, তাহা হিংসা! কর) 
দিগকে গ্রহণ করিতেছি । ২ 

৭ম কঞ্চিকা । 

শৃহীত এ শুর্প ও অগ্নিহোত্রহবণী, প্রথম 
মন্ত্রে অথব দ্বিতীয় মন্ত্রে কিঞ্চিৎ ( অগ্নি- 
তাপে) উষ্ণ করিবে__ * 

“এই তাপে প্রত্যেক বাধা দগ্ধ হইল, 
শত্রগণও প্রত্যেকে দগ্ধ হইল। ১ 

এই তাপে ইহাতে ন্মাশ্রিত বাধা 
সকল নিঃশেষে দগ্ধ হইল, শক্রগণও নিঃ- 
শেষে দগ্ধ হইল। ২, 
অনন্তর, পুরোডাশ নামক হুবির পাকার্থ 

স্থাপিত গ্াহপত্য নামক অগ্নির পশ্চা 
স্ভাগে সমগিত ধান্য-শকটের নিকটে 
তৃতীয় মন্ত্র পাঠ করত গমন করিবে-- 
“আমি এই হ্থবিস্তীর্ণ অবকাশ আকাশ 

অনুনরণ কল্নিতেছি (আমার গমনকালে) 
উভয় পার্খস্থ সমস্ত বাধা বিদূরিত হউক।৩ 

৮ম কর্থিকা। 

ধুর স্পর্শ করিবে_ 

তুমি ধুর নামে প্রখ্যঠভ অতঞঞব হিৎ- 

সকগ্ণের হিংসাঁকর; যে ব্যন্তি, আাম্বাদের 

* বলীবঙ্গ যুগলের ক্ষান্ধের কান্ঠ ব1 স্থল 
কইশ-দণ্ড- জোঁজাল | 

1 হিংসার্থ ধুর্বাঁ ধাতু ছুই ধুর শক 
নিস্পন্ন ছইয়। থাকে সুতরাৎ ধুর শব্দের প্রকৃতি- 

গত অর্থ ছিৎসাকারী? 

আমরা যাহার হিংসা করিতে ইচ্ছা করি, 
তাহার হিংসা! কর; (অর্থাৎ সর্ব 

অস্মষাদির শক্র বিনাশ কর । ৯ 

দ্বিতীয় মন্ত্রে সেই শকটের উপস্তস্তনেরষ্চ 
পশ্চান্ভাগীয় ঈধাণ" স্পর্শ করিবে _ 

* “হে ঈষাদণ্ড | ভুমি দেবগণের অদনীয় 
বস্তর বাহক হুইতেম্ছ সুতরাং অতিশয় 
পবিত্র ; হবির উপযোগা ধান্যে পরি- 

পুর্ণ এই শকট তুমি বহন করিতেছ 
অতএব দেবগণের অতিশয় প্রিয়পাত্র, 

অধিক কি, তুমি দেবগণের আহ্বানকারী 

(অর্থাৎ তোমাকে ধান্য-পুর্ন শকটে লগ্ন 
দেখিয়াই দেবতারা স্বয়ং তোমার সাহিত্য 
অবলম্বন ,করেন-তুমি খায় উপস্থিত 

হও তাহার! সেই স্থলেই আসিয়া উপস্থিত 
হএন।'২ 

৯ম কগ্ডিকা। 

প্রথম মন্ত্র পাঠ পূর্ধবক তাহাতে আরো- 
হণের অভি প্রায় করিবে-_ 

“হে ঈষাদগু? তুমি দেবগণের হবি 

প্রথম মন্ত্রে সেই ধান্যবাহী শকটের |, * বলীবন্দ্ুয় শকট হুইতে পৃথক করিবার 
সময় এ শকটের অগ্রভাঁশীষ ধুর কাঁন্ঠ তুমি- 
পতিত ন! ছয়, এই জাশয়ে যে পরস্পর আন্মিউ 
বক্রভাষাম্বিত বংশদগুদ্বয় এ, অগ্রভাগে ঠেকা 

€ষয়। যায় এ ঠেকা কে'উপস্তত্তন বলা যায় ; উহ! 
উত্তর-পশ্রিমাঞ্চলীয় সমৃদ্ত প্রদেশেই গ্রত্যেক 
শকটেই থাকে ও ব্যবহ্ঘিতও ছয়, কিস বধঙ্গাল! 
প্রদেশে উচ্ারি,বাবহার প্রীয় দেখা যাঁষ ন1। 

1 ধুর ছইতে শকট পর্য্যন্ত যে শীর্ঘ কাঁন্ঠ 
থাকে এ ফাষ্ঠকে 'ঈষ! .বল। ঘাক়। 



৬ বজ্র্ধেদ সংহিতা । ১জও 
সস 

(অদনীয়) ধারণ করত খঙ্জুভাবে অবস্থিতি | বাহুযুগলে ও পুষাদেবতার হস্তদ্বয়েই 
করিতেছ; আমি আরোহণ করিব অতএব 

দৃঢ় হও, বক্র হইও না, তোমার যজ্ঞপতি 
অর্থাৎ যজমাঁন যেন বক্র নাহন অর্থাৎ 
তুমি বক্র হইলেই আমি ভূ-পতিত হইব 
তাহা হইলেই যজ্ধে ব্যাঘাত উপস্থিত 
হুইবে কাজেই ধজমান বক্র হইবেন ১ 

দ্বিতীয় মন্ত্রে আরোহন করিবে-- 

জ্ঞপুরুণ্ষ আরোহণ করুন । ২ 

তৃতীয় মন্ত্রে শকটস্থিত ধান্য গুলির 
আচ্ছাদন অপনয়ন করত ধান্যগুলি তা 

হাতেই প্রপারিত করিয়। দিবে-_ 
“বাযু প্রবেশে শুষ্ক হউক এই অভিপ্রায়ে 

বিস্তারিত করিতেছি । ৩ 

চতুর্থ মন্ত্রে সেই ধান্যগুলির সহিত |. 

মিশ্রিত তৃণাদি নিফাশন পূর্বক বিদুরিত 
করিবে-_ 

“বাধা অপনীত হইল। ৪ 
পঞ্চম মন্ত্রে ঘুষ্টিবদ্ধ করিয়। ধান্য সকল 

উত্তোলন পূর্বক শূর্পে রক্ষণ করিতে 
2 করিবে 

ছে অঙ্থুলিগণ তোমরা প্াচটিতে ধান্য 
গণ এই শুর্পে প্রদান কর। € 

পুল 

* ০ম কণ্ডিকা। 

প্রথম. মন্ত্রে আ-বাহুযুগল দীর্ঘ, হত্তে 
থান্য-গ্রহণ কবিবে-- 

. «হে ধানাঁসজ্ঘ ! আমার কি ক্ষমতা যে 

তোমাদিগকষ সংগ্রহ করি! জামি সেই 
জগত্প্রসবিতার প্রেরণ, অ্বী দ্বেয়ের 

তোঁযাদিগকে গ্রহণ করিতেছি । ১ 

কতকগুলি পৃথক, করিয়া 
“অগ্রিদেবতার ধ্ীতির জন্য এই অংশ 

গ্রহণ করিলাম । ২ 

অপর কতকগুলি পৃথক করিয়া__- 
'অগনিষোম নামক যুগল দেবতার প্রী- 

তির জন্য এই অংশ গ্রহণ করিলাম | ৩ 

১১শ কণ্তিক1। 

'অবশিষ্টগুলি লইয়।__- 
ব্রাহ্মণ ভোজনাছির জন্য অবশিষ্টগুলি 

লইলাম, সঞ্চয় করিবার জন্য নহে।১ 
' সেই শকটে থাকিযা তথা হইতেই 

পুবর্বমুখে দ্বিতীয় গন্ত্র পাঠ করত যজ্জভূমি 
দর্শন করিবে-- 

“এ আমাদের স্বর্গসাধন যক্তভূমি দেখি- 

তেছি।২ 

তৃতীয় মন্ত্রে এ শকট হইতে অবরো- 

হণ করিবে_ 
“পৃথিবীস্থ ষজ্ঞ-গৃহথানি দৃঢ় হউকঞ%চ। ১ 
চতুর্থ মন্ত্র পাঠ করত যজ্ঞের নাভি 

প্রদেশেণ" গমন করিবে-_ 

7৯ অর্থাৎ আমি ধান্যভার লইয়! অবরো- 

হখ করিতেছি” আঁমাঁর স-ভাযর লক্ষে অভিনব 

শির বত ভূমির কোন হানি ন হয়। 
+ যজ্ঞ গৃহের পূর্বদারোঁপান্তে স্থাপিত 

“কপ তত্র 'পশ্চিমস্থ উত্তরবেদীর ধধ্যতাঁগকে 

“নাতি বলা যায়; বায় পরতিহর্তাগ প্রধান কার্ধ/ 

স্ছল। 



এক শখ! । ৭ 

এএই শুবিস্তীর্ণ আকাশপথে গমন করি- | থাকিয়া, তোমাকে ছিদ্রশুন্য ও সূর্য্য- 

তেছি। উভয় পাশ্বন্থ সমস্ত বাধা দূরীভূত | রশ্মি তুল্যণ' পবিজ্র এই পবিজঞ্চ খারা 
হউক। ৪ 

পঞ্চম মন্ত্রে সেই নাভিতে ধান্যগুনি 

রক্ষা করিবে-- 

হে ধান্যসন্জর । তোমাদিগকে এই 

পৃথিবীন্ছ যর্জীয় নাগ্ছিতে ক্ষাপন করি: 
তেছি, তোমর! মাতৃজ্ঞোড়ে অবশ্থিতিব 

ন্যায় ল-যত্বে খাকিবা । ছে আগ্নে! ইহা 

তোঁম। প্রস্ৃতি দেবগণের হুব্য,বক্ষা! করস 

যেন কোনিরূপে অপচয় না হয়। ৫ 

১২ কণ্ডিকা। 

প্রথম মন্ত্রে কতিপয় *কুশার দ্বারা ছুইটি 

কুশ! দীর্ঘে সমান কবিয়। ছিন্ন করিবে (যে 
ছইটি কুশা ছ্রিন্ত করিনে তাহা জস্তর্র্ত বা 

শুদ্াও্র না! হয় )-- 

“হে পবিত্র কুশাদ্ধর় ! তোমর! * যজ্ঞ- 

সম্বস্থী হও । ১ 

পরে হুবিগ্রৃহ্ণীতেক্গ জল লয়! , 

এ কুশাদয় ছার! ছিতীয় মন্জ্রে মন্ত্পুত 

করিবে । 

“হে জল! নৃষিতৃদেষের প্রেরণা নিযুক্ত 
ভিজিটর লিটা নিলিলিউিডি তি 

১. ছবিও ছিণী মাতে ফেছি করিবার জন্য 

হানি গীত হা সি ছেতবরীও *ইহাকেই 
খল! বারি / 

মন্ত্রপূত করিতেছি । ২ পু 

: পরে এ জলগুর্ণ অমিহোত হষণী বাম 
হতে ল্য, কুল ছার। তৃত্তীয় গঞ্জ 
পাঠ সমাপ্তি পর্যন্ত" অবিরত উর্ধলঞ্চালন 
করিবে । ও 

“হে জল দেবি! আমাদের এই যজ্ঞের 
অধিপতি যজমান, বিলক্ষণ ধনী, 'ইনি 
সম্প্রতি দেবগণকে হবিঃ প্রদান করিতে 

ইচ্ছ। করিয়াছেন,_-তোমর! সততই অগ্ে 
বহুন শীলা ও অগ্েই পবিভ্রফারিণী হুতরাঁং 

ভরসা করি,ইহ্ঠীকেও এই যজ্ঞে অবশ্যই 

অগ্রসর করিব (ইনি যেন হতোহুসাহ না 
হুএন)। ৪ 

১৩ কণ্ডিক। 

এ প্রথম মন্ত্রটিও পূর্বববৎ উদ্ধনণ্গালনে 

ব্যরহর্তব্য- 
5 হলে দা নক হত 

কার্ধেই নিজের বারতৃত্বাতিমান দুর মনা 
উদ্দেশ্য । 
1-ছিত্রশুনয -বারু। বায় .এবং, সারধারশ্থি 

ফেকতদু শোঁধক - পবিত্র? ভাহ] কেছই জ্া- 
বগত বহে স্যতরাং এট উাচয়ই এক্ুলে শোযুকের 
প্রধান দৃষট্ ্ পে গৃহীত ছইল | 

$-পুর্ষেছি বল! হইয়াছে (২ক* ১ম) 
স্ুশ! সমূহকে পবিত্র হজ! খাঁজ ॥ 

চি 

চে 



৮ যজুবেদি'নংহিতা | ১১০ 
[শে যা ০ 

“ছে জল দেবি! সত্যের লহ্িত,যৎ- | যেহেতু তোমরা! স্ব (তর) “পরসথাত 
কালে ইজ্জের রাঙ্গামি উপস্থিত হয়, তৎ. নীচ জাতির ছার! প্রস্ততীরূত অতএব 
কালে তিনি তৌমাকে আত্বীয় বিবেচনায় তোমাদিগকে বিশেষ করিয়া! শুদ্ধ করি- 
বরণ করেনি, তুমিও সেই সময়ে ভীঁহরি | তেছি। ৫ 

আত্ীরত ম্বীকার কেরিক্পঃছ (অতএব 

এক্ষদে গাহীদের 'আত্মীফ়তানুরোধেও ১৪ কণ্তিকা। 

আমাদিগকে" এই মহদনুঠানে সাহসী , প্রথম মন্ত্রে ক মৃগের চর্ম হস্তে গ্রহণ 
কর)।১ রর 

ছিতীয় মন্ত্রে এ জল" বার! এ জলই 
€প্রোক্ষণ করিবে-_ 

“ছে জল দেবি! (তোমার দ্বারা য্জীয় 
সমস্ত উপকরণ প্রোক্ষণ করিতে হইবে 
অতএব প্রথমত ) তোমাকেই প্রোক্ষণ 
করি।২ 

তৃতীর মন্ত্রে অযিভাগ হবিঞ্গ প্রোক্ষণ 

করিবে (এই রূপ চতুর্থ প্রভৃতি )-_ 
“ছে,হবি ! অমিদেবতাঁর সেবনীয় তো- 

মাকে প্রোক্ষণ করি । ৩ 

“হে হবি! অগ্নিষোম , নামক যুগল 

দেবতার সেধনীয় তোমাকে প্রোক্ষণ 

করি । ৪ 

“হে উদুখল, মুসল প্রভৃতি য্জীয় উপ- 
করণগর্ণ। তোমরা এই দেবযাণ্ে দেব্র- 
গণ্য কার্যে উপস্থিত হুইয়াছ, অতএব 

এই প্রোক্ষিত জল-প্রোক্ষণে' পথি্বে হও ; 
"ভন কতিকাজ হা বি) 

করিবে-_ 

“হে কৃষ্ণাজিন। তুমি এই উদুখলের 
আঁধারের উপযুক্ত । ১ 

দ্বিতীয় মন্ত্রে চণ্মখানি আপ্পাইয়! 
ঝাড়িবে-- 

' “এই কৃষ্ণাজিনে তৃণ, ধূলি প্রস্ৃতি যাহা 
কিছু মলগ্ব্য ছিলি সমস্তই দুরীক্কৃত হইল 
এবং যজমাঁনের বিহ্বেধীরাও তাহারই 

"লহিত পুরীকৃত হইল | ২ * 
তৃতীয় মন্ত্রে & চর ভূমিতে পাতিবে _ 

» * হে কৃষ্ণাঁজিন ! ভুদি এই অখণ্ড পৃথি- 

বীরই স্বকৃ হইতেছ অতএব পৃথিবী তো" 

মাকে আত্মীয় ভাবে অবগত হুউন। ৩ 

চতুর্থ মন্ত্রে এ পাতিত চর্মের উপরি 

উদৃখল স্থাপুন করিবে রর 
'হে উদুখল! ছুমি যি ষ্ঠ ির্শিত 

পর়ৎ যেরূপ দু, তাহাতে তোঁষাকে প্র- 
স্তরময়ও রিল! যাইতে পারে, তোমার 

সুলদেশ যধোপযুজ: দুল গতয়াং, তুমি 



3৬কং 

লিব্ঘাত নটুলে নি ভাবেইসধদ্থিতি ]+" 
কজিতে পার! অত্ুঞষ তোমাকে এই 

পৃথিবীর সবক্কৃফ্াটিনের উপরি স্থাপিত 
করিতেছি, ইনি তোমাকে" বাসধীক্ভাবে 
অবগত হউন। 

৯৫ কগ্ডিকা 

তুল শ্রন্তত করিবার জন্য আনীত 
রক্ষিত দেই ধান্য* গ্রহণ করত প্রথয 
মন্ত্রে এ উদুখলে নিঃক্ষেপ করিবে-_. 
ছে হবনীয় ধান্য । তোমাকে অগ্রিতে 

প্রদান করিলেই অগ্নির (দ্বালা) বৃদ্ধি হয় 

অতএব ভূমি অমির শরীর বলিলেই হয়, 

সেই অগ্নি প্রস্ৃতি খুর্দবগণের তৃত্তিব 

উদ্দেশে তোমায় এই উদুখলের মধ্যে 
গ্রহণ কবিতেছধি। অত পর বন্ধমান, মেন 

ব্রতণ' ত্যাগ করুন । ১ 

দ্বিতীয় মন্ত্রে সুলল গ্রহণ , * 

“মুল! তুমি যদিচ কাষ্ঠ নির্িত ত 
থাপি যেরূপ সুদ, ভাহাতে বোধ হয় 

এক খণ্ড হদীর্ঘ শিলা, দেবকার্য্য সিদ্ধির 

জন্য তোমায় গ্রহণ করিতেছি। ২ 

কর--ভালরূপে এই কার্য কর্ম 

“গুলি যেন উৎকৃষ্ট হুয় (আতিক ভন বা 
তুযাযুক্ত নাহয়)।৩ « ১, 
, চতুখ মন্ত্রে ফান ব] তাহার পরী 
অথথা তদাদিউ অন্য যে কেহ অবঘাত 

দ্বার] ঞঁ তুষবিমোঁক কার্য করিখে, তাঁহাকে 
আহ্বান করিবে-_ 

“কে হুবি প্রস্তত করিবে? আগমল কর, 

কে হবি প্রস্তুত কল্িবে ৫ আগমন কর, 

কে হবি প্রস্তুত কৃরিবে ? জাগমন কর । ৪ 

১৬ কণ্ডিক!। 

অতপর অপর একজন! খত্থিক্ গুথম 

মন্ত্র পাঠ করত্ব শম্যাঞ্ দ্বার দৃষত্ণ" 

পৃষ্ঠে বার এবং উপলঃ খণ্ডে একবার 

আঘাত করিবে-- 

“ছে যজ্জীয় আয়ুধ খা তোমার পব্দ 
০ ? 

৬-চক পেষপার্থ পানীয় প্রদ্তর খণ্ডের 
সীল রছিও করিবার জমা পড়ার শব 

তৃতীয় ক্স 4 সুলল সেই টদুখলে | শ্ধেশে লৌং বীলক পুতিকে হ্য,যেই কীলককে 

ক্ষণ, কুয়িবে-_ নখ 222 
»৯৪হু ক ১১শ ছাফা! রেখ । « 

মার ভাবী, গাছ দার কৃ নই, উঃ 

উমা বজণ যায় । 

1, তত -শ্রদ্ঠরখত *শীল্ঠ উপল « উপ- 
স্লিছদ শিলা এলেনডা) 

এটি দীর্ঘ জআখ্যায়িক! 
সাং মখা "দহ রাজা একটি 



৮৯০২০ 
লুপ পর 
রহ কেও হে রত 
এইবজের ফলে দেশে অঙ্গ ও জল অপরি 

খায় হোমর সাল দন 
লর্বত্রই তে পারি। ১ 
গ্ববত সিল, & বযতেক্জ বাক্যই অন্রগ্প,মন্্র ছিল, 
বেবাঁরে শুস্ধ উপস্থিত হইলেই সেই: ত্বধত 
রণস্ছে উপক্ছিত হুইপ ঘোঁর লাঁদ কার্রিতে 
খাক়িক, নেই গ্রত্ীর নাছ গ্কালিত অনুর 
সপ্রটি, ঘে কোন অন্গুর দলের কর্ণকুছরে প্রাবিউ 
হইভ,তাহাগ? তৎক্ষণাৎ তুপ-তিত ছইভ সুতরাঁৎ 
ধুর হলে ভখাবছ চিন্তা জমুৎপন্ন হইলে ফে+- 
গলে এঁ বধত্তকে বিন করিবার 'অভিগ্রায়ে 

অদৃর-বাজী পুয়োছিতদ্য় ছত্মভাঁবে' মনু রাজার 
আঁদ্ীয়তা প্রকাশ পুর্ব সেই- মনুয়াজ! ক্তৃকই 
একাই গোদেধ যজ্ঞ জম্পপ্ন করান, ভাছাতেই: 
সেই বব ্ সিত হয় কিন্ত দেষগণেয চাতুরীতে 
এ মক্্তন্ী কা হইন্য! মনুর জাষাকে দায় করে 
ঝাজেই অন্বপ্রদূল পুঁজঃ সেই রূপ চিন্তাপরায়ণ 
থাকিয়া পুলম্চ এ কৌশলে মন্ু-পত্ঠীরও বধ 
সাধন করিল পর়ঃ তথাপি দেবগণের জলির, 

চনীষ (কাঁশলে সুই মন্্র নট বা অব হস্তগত 
ম! হইয়া বক্জীর শম্যানবয়ে আশ্রিত হইল, তর্দ- 

বি সি, 'আধুয়রুত কেন রূপ উপস্রব উপ- 

স্থিত হইলেন ী ধৃষ্যিছ দৃষৎ। ও উপজের 
উপরি ববজে আ়ীত করি খর করেল এ 
'আঘাতোন্ধ' শব্দে সেই অঙ্গন সনু "একাশ 
পাই অপুম্নাশে রাকা হই) .থ/কেন। 
এই জলা এই শম্যাছর এভুকিকে দয কুরে 
বলা যার! আগ্যারিকার একড। উিগা বিজয়ে | ” 
মগ্রণীত আখ্ারিকাগি জেরে, 

“হে শুর্প। তুমি স্প্টির জং দ্ধ নদী. 
ধংশ শলাকার ছার! নির্টিত হূইয়াছ। ২ 

তৃতীয় মন্ত্রে এ উন্খলন তুষবিযুক্ত 
তুলগুলি এই শূর্পে হুদ করিবে_- 
“হে ধান্যোভূত তগ্ুল। তোর! বৃষ্টির 

জলেই বৃদ্ধিশীল, এই শ্ুর্পণও নেই কপ 

অতএব আত্মীয় জ্ঞানে ইহার লাহিত্য 
অবলম্বন ক্র । ৩ 

চতুর্থ মন্তে এ শুর্প সঞ্চালন পূর্বক তু 

কণাদি উড়াইয়া। দিবে-_ 
ভুষ, কণা প্রস্ৃতি বিরোধীত্রব্য দূরীস্ৃত 

হইল, তাহারই সহিত আলস্যাদি 'অরা- 

তিকুলও দুরীতৃত "ইল । ৪ 
" পঞ্চমমন্ত্রে কস্করাদি বাছিয়। ফেলিবে_ 

“ছবি দ্রেব্যের সমস্ত বাধাই বিদুরিত 

হইল । ৫ [ইয়া দিবে-- 

ষষ্ঠ যন্ত্রে সৃক্ষাকণ! ও খুলি প্রস্ৃতি উড়া 

“হে তঙুল সকল! এই শুর্পের চালনে 
সমুখিত বায়, তোমাদিগকে সুক্ষমকপানি 
হইতে পরিস্কৃত করুন ৬ 

নগুন বে এ তুহতিসুক্ত সুপরিক্ষৃত 
তথুরস্র্গি, অঙ্গিত্র জঙ্গল খায়! পূর্প 
হইত পরঁতাত্র গ্রহণ করিবে” 
“ “ছে ততুঁল সকল! হিরগ্যপাণি* সবিতা 

ক স্খন্যতে “বালি 
দাড় বন ফেলি অরথার রমবাছ, 



ভিউ, পাদ “খারা 
'পার্জাঘাগে পাহগ হারান)». 

কমতে  পর 

১৭ কান্তিকা । 

প্রথয মন্ত্রে উপংধেশঞ্ গ্রহণ করিবে-_- 

“হৈ উপবেখ। (তুমি ভীত পতঙ্গার 

সকল ইতস্তত সঞ্চালন ফারিতে সশর্খ 
অতএব) প্রগঞ্ভ হইতেছ 1১ 

আমাতণ* জবা দেববজ এই ভ্িবিধ 

অগ্নির প্রথমহ্গয়কে পরিত্যাগ করিবার 

জন্য্বিতীয় মন্ত্র... 
“হে আহবনীন়্ অগ্নে ! আমাঁৎ অগ্নিকে 

অপগত কর এবং ক্রব্যাৎ অযিরও উপ- [, 

শ্থিতি নিবারণ কর । ২ * 
তৃতীয় মঞ্সে ভূতীয় অগ্নির কবির্ভাব 

প্রার্থনা * 

লমর উপস্থিত হইলে তাছাতে অনুরগণ ভর্ত,ক. 
প্াশিজ-্রহায়ে সবি দেবতার পাঁপিছয শ্ছিন্ব 
ছন্গ। পয়ে ফেরগণ ছিপ পাঁণি এত করিয়া 
দেন) ভদবধি লবিত। “হিয়্শ্যপাখি' হলি! প্রসিদ্ধ 

ছইলেস। 
*--পকাশ সাগর পলাশ খখ্টীকত। দূল- 

জাগাকে ইপহ্রণ খা বাক । ৫ 
1-বআফাৎ্লছিক ক্াতি। জুম শকে 

অপর, অপর খাদনকাঁরী অিকে আদাৎ বা 
খায় । ঙ ৮ 

$স্ হাব ডিকার আস আয গো যার 

নাহল জমবাধপুরী, আধ জন্য, বলা বারণ 

£হে কপান হৃমি,এই স্থলে অধিচলিত 
ভাবে অবস্থিতি কর, ক্স কুভাগ যৃড় 
কর। ত্রীক্ষঘণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই যর, 

ত্রয়েজই সম্পাদয় পুরোডাশ হবি প্রস্তুত 
কল্ধিবার জন্য আরাধ্য তোমাকে পুরোভাশ 
পাঁকের কার্ষেয নিযুক্ত করিতেছি। ৪ 

* ১৮ কঙিকা। 

প্রথম মর্ত্র পাঠে বামহত্তাঙ্গুলির দ্বারা 
এক খার্নি অঙ্গার শুন্যে,নিক্ষেপ করিবে-- 

এহে শুন্যে ক্ষিণ্ড অমে। অন্মদাদির 

ক্রিয়মাঁণ হৃমহত ঘজ্ঞানু্ঠানটি বাধা-শূন্য 
কর। ১ 

পুর্ব স্থাপিত কপালের পশ্চান্তাগে দ্বিতীয় 

মন্ত্রে তীয় কপার গ্ছাপন করিবে-_ * 

“হে দ্বিতীয় কপাল! তুমিও পুরোডা- 

শের খায়ক হইতেছ, জন্তরীক্ষ ভাগ যেন 
দৃঢ় থাকে !স্পুরোডাশপাকোৎপন্ স্ধালায 

*-মেরঘজ্যজায় আনি । খাছাঁতে সক্ষল 
খেবডার উদ্েধোেই কপক পুরোতাশীদি হবি 
আহত হইক়া ধক? 

17 কপাচুলসালিক | 



১২ যজ্র্বেদ মৎহিতা। ১অহু 

“হছে কপাল সকল ! অঙ্গিয়োবংশীবতহস 

ভৃগু মহর্ষির প্রকাশিত তাপেক্* প্রতপ্ত 
আন্তবীক্ষ লোকে যেন কোনবপ উপদ্রব 

উপস্থিত না হয! ব্রাক্ষমণ, ক্ষত্রিয ও বৈশ্য 

এই বর্ণত্রযেব সম্পাদ্য পুবোডাশ হবি ূ ০3০0 

প্রস্তুত করিবাব জন্য, বাধ! অপনয়ন 

কার্যে তোমাকে নিযুক্ত করিতেছি । ২ 
পূর্ব স্থাপিত কপালের পূর্ব্বভাগে তৃতীয় | প্রথম মন্রত্য়ের কার্য ও ব্যাখ্যা সমস্তুই 

মন্ত্রে তৃতী কপাল স্থাপন কবিবে_ র ুর্বববৎণ, প্রস্থলে “কৃষ্ণাজিন” এই মাত্র 

“হে তৃতীষ কপাল! তুমিও পুবোডাশের | চা ভি বিল উপরি দৃষৎ 
ধারক হইতেছ, ছ্যুভাগেও যেন কোঞ্নৰপ আনাকিবি বি 

উপভ্্ব উপস্থিত ন1 হয ' ব্রাক্ষণ, ক্ষত্রিষ ূ “হে দৃষৎ। তুমি পর্ব্তাংশ হইতেছ, 

ও বৈশ্য এই বর্ণভ্রষেব সম্পাদ্য পুবোডাশ | (পর্রতগণ বে সপ স্থিবদাষে বিবিধ ত্- 

হবি প্রস্তত করিবাব জন্য, বাধা অপনযন ূ দি জন রা হা, 

কাধ্যে তোমাকে নিযুক্ত করিতেছি । ৬ টিয়ার উপস্থিত রি লেব) স্থ্িব ধাবক 
পূর্ব স্থাপিত কপালের দৃক্ষিণভাগে তিন পৃথিবী হেত 

চতুর্থ মন্ত্রে চতুর্থ কপাল স্থাপন কবিবে -- তুমিও পৃথিবীর অস্থি পর্ববত খণ্ড অত 

ডি ভগ রিযাসির এব তোমবা পবস্পব পবমাম্ীয জ্ঞানে 
বাব জন্য তোমাকে স্থাপন কবিতেছি।৪ 

এই কপাল চত্ুষ্টযেব উত্তবে ছুই খানি 

ও দক্ষিণে ছুইখানি,এই চাবিখানি কপাল 

শপ 0 পপ 

১৯ ক্ডিকা । 

। 
|] 
। 
1 

1 

1 

দৃঢ আলিঙ্গন কন। ৪ 

পঞ্চম মন্ত্রে এ দৃঘৎ খঞ্ডেব নিন্ম প্রদেশে 

শম্য। স্থাপন কবিবে _ 

945 ববি 2 | করিতে হয, তাহ? এই আটখানি কপালেই 

“হে কপালচ তুষ্ট । তোঁমর। এই প্রথম | সম্পন্ন ছষ, এই জন্যই আগ্নেষ পুরে।ডাশকে 

অষ্টকপাল বল! যাষ। 

নূ *-_ প্রথমে অয়িকে ব্যবহার কবিতে কেছই 

হইতে । ৫ ” জানিতে না,পরে ভূগুখষিই' প্রথম ইছার বব- 

ষষ্ঠ মন্ত্রে এ অই কপাঁলেব নি হার প্রকাশ করেন। সাঁমবেদেব ছন্দ আঃচ্ষি" 
কেন্স প্রপ্রম প্রপাঠকীধ বম এবং অফ্টাদশ মং 

চতুর্দিকে ভীলরূপে অঙ্কারাচ্ছাদন করিবে _ | দেখ। ্ 
রন রহ € 

* অগ্নি দেখতার জন যে পুবোডাশ পাক | 1-চহ্ুন্দ্ কশ্ডিকাব এথয তিমি । 

কপালেন ব্লান্ধ বাঁবক অর্থাৎ বহাষক 



২১কৎ মাধ্যন্দিনী শাখ]। ১৩ 

“হে শম্যে তুমি ছ্যলৌকেবও স্তত্তন | “হে হবি ! যজমানের '“আয়ুরদ্ধি 
কাবিণী হইতেছ (অতএব এই দৃষৎ্কে | কামনা তোঁমাকে এই স্থদীর্ঘ কৃষ্ণাজিন 

স্তম্তন ভাবে স্থাধী করিতে অবশ্যই | পাত্রে গ্রহণ কবা ঘাইতেছে-_ হিবণ্যপাণি 

সমর্থ) ৫ ৃ ৃ সবিতা দেবতাঁই তোমাকে অচ্ছিদ্র পাণি- 

ষষ্ঠমন্ত্রে দূষদুপরি উপল গ্রহণ কবিবে-_| য়ে গ্রহণ কবিতেছেন। ৩ 

“হে উপলে ! ভুমি পেষণ ব্যাপাবের । *চতুর্থ মন্ত্রে এ হুব্, নিবীক্ষণ করিবে_- 

ধাঁবিকা এবং পর্বত সম্ভৃতা অতএব তো- 1 'জমানের চক্ষুরিক্ড্রিয়েব ওৎকর্ষসাঁধন 

মাঁব অধস্তন এই পার্বতী দৃষৎ্, তোমাকে | কামনায তোমাব প্রতি প্রীতি দৃষ্টি কবি- 

ছুহিতৃভাবে বক্ষে ধাবণ করুন । ৬ : তেছি। ৪ 
নিট বার? পঞ্চম মন্ত্রে এ পিষ্ট সমুদাষে গব্য ঘ্বত 

5 কণিকা 1 মিত্িত কবিবে-- 

প্রথম মন্ত্রে এ দৃঘছুপরি তথুল গ্রহণ | “হেআজ্য। তুমি গোছুপ্ধাসম্ভৃত। ৫ 
করিবে, ] . পগ্ 

২১ কণিকা । 

ত অতএবস%* দেবগণকে প্রীত কর 1১ প্রথম মত্ত পাঠ কবত পবিভ্র-সংযুক্ত 
1 

“হে তুল! যেহেতু তোমবা ধান্য 

| 

দ্বিতীয মন্ত্রে এ তগ্ডুল পেষণ কবিবে__. পাত্রীতেক্গ এ পিষ্ট গ্রহণ কবিবে- 

1 

| 

রখ 

হে তণুল ! যজমানের প্রাণ বৃদ্ধির; “হে পিউ। হদিস্থ সবিভূ দেবতার 

জন্য তোমাকে পেষণ করি, যজমধনেব'। প্রেবণাবশে, অশ্বিনামক দেবযুগলেব বাহু- 

উদান বৃদ্ধিব জন্য তোমাকে পেষণ করি, | দ্বয়েব এবৎ পুমা দেবতাব হস্তদ্বয়েব 

যজমানেব ব্যান বৃদ্ধির জন্য তোমাকে | সাহায্যে তোমাক এই পাত্রীব মধ্যে 

পেষণ করি। ২ নিক্ষেপ করিতেছি +১ 

তৃতীয় মন্ত্রে এ পিষ্ট তুল অচ্ছিদ্র  দ্বিতীষ মন্ত্রে এ পিষ্ট যুধাযে উপ- 
অঞ্জলি দ্বার! কুষ্ণাজিনে গ্রহণ করিবে - ূ অর্জরনীণ" প্রদান কবিবে 

হারও ৮ রা ৯ 

_শ্রীতার্থ “ধি+ ধাতু হুইতে ধাঁনা শব্দ | *--ক্রব, জু প্রভৃতিকে পাত্রী বলা যাষ! 
নিষ্পন্ন হইযাঁছে সুতরাং ধান্য শর্ষের প্রকৃতি +-দৃষদ্ধেঠত পিষ্টীংশ মিতিউ জল অর্থাৎ 

শত অর্থই প্রীতিক|রক। 1 শিলধোঁঅ! শিঠাঁলির গোল] । 



১৪ যজুর্বেদ সংহিতা । ১০ 
পপ 

এই উপনর্জনীতে যে জলীয়,তাগ | “এই ভাগটি অম্নিষোম নামক যুগ্ম 

আছে, তাহা এই পিউসযুদায়ের জলীয় | দেবতার 1 ৩ 

ভাগে মিশ্রিত হউক ; এই উপসর্জ্রনীতে [ চতুর্থ মনে পূর্ব্ব পরিচিত অউকপালে 

যে ওষধিঞ্*ভাগ আছে,তাহা এই পিউ সমু- পুরোডাশ পাকের উপযুক্ত গব্য সত 

দাষের ওষধি ভাগের শহিত মিশ্রিত হউক; | ঢালিয়! দিবে 

এই উপসর্জনীতে যে রেবতী নাম আঁছে, ; “হে স্বৃত!, দেবগণেব অন্ প্রস্তত করি- 

তাহা এই পিষ্ট সমুদায়েব জগতী নামেব ; বাব জন্য তোমাকে এই তপ্ত কপালাষ্টকে 

সহিত মিশ্রিত হউকণ'; এই উপসর্জনীতে | নিক্ষেপ করিতেছি । ৪ 

যে মাধুর্ধ্য আছে,তাহা এই পিষউসমুদায়ের | পঞ্চম মন্ত্রে এ গ্রবীরৃত স্বতে পুরোডাশ 

মাধুর্য্ের সহিত মিশ্রিত হউক | ২ নিক্ষেপ করিবে-_ 

“হে পুরোডাশ-! তুমি এই ঘূতোপরি 

২২ কগ্ডিক1। দেদীপ্যমান হও আর আমাদের যজমান 

প্রথম মন্ত্রে এ উপসর্জনী, পিউ সমূ-| এই কার্ধ্ের ফলে দীর্ঘান্ু হউন। ৫ 

দায়ের সহিত ভালরূপে বিমিশ্র. করিবে_ ] ষ্ঠ মন্ত্রে এ কপালাষ্টকে তপ্ত দ্রবীভূত 

' হে উপসর্জনী ও পিষ্ট সমুদায়। ূ স্বতে পতিত পুরোডাশ সঞ্চালন পূর্বক 

পুরোডাশ প্রস্তত করিবার জন্য তোমা- | ভর্জ্বন করিবে_ 

দিগকে ভালরূপে বিমিশ্র করিতেছি । ১; “হে পুরোডাশ! ভূমি স্বভাবতই বিস্তীর্ণ ও 

ছিতীয় মন্ত্রে অগ্নির জন্য এক ভাগ হবি | প্রস্থত.%এই কপাল মধ্যে ভালরূপে বিস্তীর্ণ 

নিরূপণ করিবে-_ ও প্রথিত হও এবং যজমানও লোঁক- 

এই ভাগটি অগ্নির ।'২ রয়ে স্থপ্রথিত হউন । ৬ 

. তৃতীয় মন্ত্রে অগ্নিধোম নামক দেবযুগ- | সপ্তম মন্ত্রে উহাতে জল প্রদান কবিবে-- 

লের তাগ নিক্ধপণ করিবে - “পুরেডাশ ! অয়ি তোমার ত্বক্নউ 
রি িকিডিতি ডিক 
*- ফুল, পক ছইলেই ঘে সকল বক্ষের বিনাশ রী টু 

হয়, ভাছাদিগকে গুকধি ক্ষ বল! যায় সেই রর 

জন্যই ধান্য, গেবধুষ গুতভূতি ওধঘি | *- অর্থাৎ তরল পিষ্ট যে স্থানে খাঁখ! যাঁষ, 

1- শতপথ ত্রাক্মণে শ্রুভ আছে যে জলের | সেই স্থানেই ব্যাপক ছইর়1 পড়ে - ইছা। লোকে 

লাঁদ রেবতী ই ওববির নাঁদ জগতী */২/২২। [প্রসিদ্ধ | 



২৪কৎ মাধ্যন্দিনী শাখা । ১৫ 

করিতে ন। পাঁরেন --এই অভিগ্রায়ে এই 

জলসেক কফরিতেছিক্। ৭ 

অষ্টম মন্ত্রে উহা সঞ্চালন পুর:সর স্থ- 

পক করিবে-_- পু 

“পুরোডাশ ! ভ্যস্থ সবিতা দেবতা 

তোমাকে ভাল রূপে সৃপক,করুন। ৮ 

২৩ কণ্ডিকা | 

প্রথম মন্ত্রে এ পুবোডাশ অগ্নি হইতে 

নামাইয। পাত্রীত্রযে বক্ষ কবিবে-_- 

পুরোডাশ' ভীত হইব! না এবং চঞ্চলও 
হইবা না, স্থির থাঁক অর্থাৎ ঢাঁলিবাঁর 

সমযে ভূপতিত হইও ঘ্রা'। ১ 

দ্বিতীয মন্ত্রে ভক্ষ দ্বাব অথবা উপবেশ : 

দ্বাবা এ পুঝোডাশ আচ্ছাদিত কবিবে-- 

“এই পুবোডাশ গ্লানি শুন্য হউক এবং 

যঙ্জমানের প্রজা সমন্ভতিও মানিপুন্য 

হউক।২ - 

তৃতীষাদি মন্তরত্রযে পাত্রী“ধোৌত পুবো- 

ডাশাংশ মিশ্রিত জল দেবন্রযকেণ* প্রদান 
করিবে-_ 

*- এ পিষ্ট প্রথমে স্বতে ভাতিয় পরে তা- 

হাতে জল প্রদানকরিবে অন্যথা পুভিয়া যাইতে 
পারে অর্থতে তলায় টু'ইয়। যাইতে পারে । 
1 এক্ছলে একটি আঁখ্যায়িকা আছে, বথা- 

অগ্নি, কোল লময়ে, ধৃকান কাঁবণেঃ ভীত যা 

“হে পাত্রী-ধোঁত, পুরোভাশাংশ বিমিশ্ 
জল! ত্রিত নামক দেবতাঁব তৃপ্তির জন্য 

তোমায় প্রদান করিতেছি । ও 

ূ " £হে পাত্রী-ধৌত, পুবোডাশাংশ বিমিশ্র 
জল! হ্থিত নামক *দেবতার তৃপ্তির জন্য 
তোমায় প্রদান করিতেছি । ৪ 

“হে পাত্রীধৌত, পুরোডাশাংশ বিমিশ্র- 

জল ! একত নাঁমক দেবতীর তৃপ্তির জন্য 
তোমা প্রদান করিতেছি । ৫ 

২৪ কণ্ডিকা । 

প্রথম মন্ত্রে বামহস্তে স ভূখ স্ফ্য* গ্রহণ 

॥ কবিবে-_ , 

হেস্ফ্য। সবিভৃ দেবতার প্রের়ণাঁবশে, 

অশ্থি দেবদ্ধযের বা্যুঙগল এবং পৃষা দ্রেব- 

তাব হস্তদ্ধযের সাহায্যে দেবণের তৃপ্তি 

সাধনার্থ, যজ্ঞ কাধ্যে তোমাকে গ্রহণ 

করিতেছি ॥ ১ 

জলমধ্য প্রবেশ করেন, দেবগণ তাঁছা। তাবগত 

হইয] তথ! ছইতে পুনরানযন করেন, সেই অল- 
বাঁম সমযে অগ্মিবীর্যয-সম্ভ,ভ একত, দ্বিত ও 

ত্রিত নামক দেবতাত্রষ আঁবিদু্ভ হন, তাহার! 

যড্জে নূতন ভাগ পাঁওন! দুষ্কর বিবেচনা অব. 

শেষে পাত্রী-প্রক্ষালণ যার ভাগ, লাভে রি 

তোষ স্বীকার করেন। 

+--ম্বয_খোজ্তা, যাহার দ্বার] "সৃত্ভিক! খনন 

করাযাঘ। 



৬৬ যজুর্ধেদ সংহিতা ।' ১অএ 

দ্বিতীয় মন্ত্র পাঠ করত এ স্ফ্য বাম 
হস্ত হইতে দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করিবে__ 

“্্য! তুমি ইন্দ্রের দক্ষিণ বাহু স্বরূপ 
সৃতরাৎ বনু-দীপ্তি, ও বহু-নাশক এবং 

তুমি-ঘেরূপ উগ্রতেজ! তাহাতে তোমাকে 
বাযু স্বরূপও বলাষায়, আঁপাতত এই 

ঘজ্তে যাহা কিছু আঘাত করিতে তোমায 
প্রয়োগ করি তাহা স্থসম্পন্ন কর । ২ 

২৫ কণ্তিকা। 

যে স্থানে যুপস্তস্ত প্রোথিত কবিতে 

হইবে, সেই স্থানেব তৃণাদি বিদুবিত ক- 

রিয়া, এই প্রথম মন্ত্রে খনন করিবে__ 

“হে দেব ষজনি, পৃথিবি । তোমার প্রিষ 
সম্ভতি ওষধিযুল তৃণাদিতে আঘাত কবি- | 

তেছি না| ১ 

দ্বিতীষ মত্্র পুরীষের প্রতি*__ 

, থহে পুবীষ। তোমরা গোষ্ঠে গমন 

কর। ২ রী 
তৃতীয় মঙ্ক্ে বেদী দর্শন করিবে 

“হে বেদি! সূরধ্য দেবতা তোমার প্রতি 
' বর্ষণ করুন। ৩ 

চতুর্থ অস্ত্র পাঠ করত উৎখাত** স্বতিকা 

উৎকরে (খামারে) .ফেলিয়। দিবে__ 

“ছে সবিতৃ দেব! যে কেঁছ আমাদিগকে 

দ্বেষ করে এবং আমরাও যাহার ছেষ 

করি-__এই .উভয়বিধ শক্রকেইএপৃথিবীর 

শেষ সীমা শত২ পাশে বন্ধন কর--. 

কোন কালেই তাহাদিগকে মুক্ত করিও 

না অর্থাৎ যজ্ঞে বিস্রকাঁবী দস্থ্যাদল যেন 

এস্থানে উপস্থিত হইতে না পারে । ৪ 

২৬ কণ্ডিকা । 

প্রথম মন্ত্রে পূর্ববব পুনঃ খনন করিবে 

গৃথিবীন্থ এই বেদীর, অভ্যন্তরস্থ যৃপ- 

স্তম্ভ প্রোথনের বাঁধা অবরু দুরণ* কবি- 

তেছি। ১ 

দ্বিতীয়াদি মন্ত্র পূর্বববধুঃ । ২, ৩, ৪ 

“হে অররে!! তুমি শ্রেষ্ঠ স্থানে গমন 
করিতে পারিবা না। ৫ 

“হে বেদি । তুমি পৃথিবী স্বরূপা৷ তোমা 

উপজীব্য রস ছ্যলোক গমন করিতে 

সমর্থ নহে। ৬ 

সণ্ডমাদি মন্ত্রত্রয় পুর্বববণা | ৭, ৮, ৯ 
**-_ গর্তের মধ্য হইতে যে মৃত্তিকাঁদি বহি 
হত ছয়, ভাঁছাঁকেই উৎখাত বল! যাষ। 
+-গর্তখনন করিতে করিতে যে সকল ই” 

পাইকেল বাহির ছয়, তাকাদিগকেই আরব 
ৰল। যায়। ও 

টি মৃত্তিকাতে সবলে খোস্তা আধাত করি-'| $,খ পঞ্চ ঘিংশতি কাঁগুকার দ্িতীয়াদি মন্ত্র 

বার সয়ে চতুর্দিকে ঘে মৃৎপিগু লকল উদ্ডিতে | দেখ। এস্থলে অরফয় প্রতি ও তৎপয়ে রসের 
থাঁকে। ভাধাকেই পুরীষ বলাষায়। এি এই মাত্র বিশেষ | 



২৮কৎ মাধ্যন্দিনী শাখ।। ৯৭ 

০০০ পসর
া 

*২৭ কণ্থিক! । 

প্রথষাদি বঙ্্রত্রয়ে সেই গর্ভের উত্তর, 
দক্ষিণ ও পশ্চিমে স্ফ্য দ্বারা পুর্ব্ব পরি- 
গ্রহক্* করিবে-- 

“বেদি ! এই দিকে গায়ত্রীচ্ছন্দ তোমাকে 

রক্ষা করুন ।১ 

“বেদি ! এইদিকে ত্রিষ্টুপছন্দ তো- 

মাকে রক্ষা করুন । ২ 

“বেদি এই দিকে তোমাকে জগতী 

চন্দ রক্ষা ককন । ৩ 

চতুর্থ প্রভৃতি মন্্রত্রধে সেই গর্ভেব 
উভব, দক্ষিণ ও পশ্চিমে স্্য বাবা উন্ভব 

পরিগ্রহ।' কবিবে_ 

“বেদি তোমাতে "ভাব প্রস্তবখ পাঁদি 

নাই স্বতবাঁং এক্ষণে তোমাকে পৃথিবীব' 

স্বন্দবভাঁগ “বলিতে পাঁবি এবৎ অবক 

প্রভৃতি অস্থবেব উপদ্রব্-শুন্য হইযাছ 

স্বতবাৎ শান্তিস্বানগ হইহাছ । ৪ , 

“বেদি এক্ষণে তুমি সুখাধাব হইযাছ, 

দেবগণ স্্থে অবশ্থিতি কবিতে পাঁরিবেন।৫ 

*, 1-লক্ষণ, জীতাকে গণ্ডির মধ্যে 

রাখিয়া রামের সাঁছাযা করিতে শিযাছি- 

লেন ইহা নুপ্রলদ্ধ। এ রূপ গরিদান অথবা 
রেখীকরণকে 'পরিগ্রছ বলা মায়? বেদীতে 

শার্ড খননকরিবার পুর্বে যে রেখাঁঝরপ তাঁহাকে 
পুর্ব পরিগ্রহ এবং তহৎপরে যে রেখাকরণ 

তভাহাকেই উত্তর পরিগ্রহু বল! ঘার়। 

“বেদি ! এক্ষণে তোমার উপরি হুবনীয় 

অন্ন ও রস রাখিতে পারা যায় (৬ 

২৮ কণিকা । 

প্রথম মন্ত্রে বেদ্দি সম্মার্জন করিবে-_ 

“হে বেদি! পুর্ববকালে দেবগণ পৃথিবীর 

যে পাব ভাগ, বিবিধ যোদ্ধ-কোলাহুলের 

মধ্য হইতেই আত্মলাৎ করত বেদের স- 

হিত চন্দ্রলোকে পাঠাইয। দিয়াছিলেন, 

সেই সাঁবভাগই তুমি, এই বিবেচনায় 

আমরা যাগ কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিষ্। ১ 

দ্বিতীয় মন্ত্রে আমীধকেণ* আদেশ 
কবিবে__ 

'আন্ীপর। বেদী সম্মাজিত হইয়াছে 
অতঃপর ইহাব উপরি প্রোক্ষণী আনয়ন 

কব।২ 

তৃতীয মন্ত্রে স্ফ্য ত্যাগ কবিবে_- 

“'আমাদিগেব শক্র নাশ কর । ৩ 
০ 

, ঞ _ পুর্ব্বকালে জবাবে সুদ্ধ উপস্থিত হইলে 

দেবগণ চক্রান্ত কবিয] পৃথিবীর সারভাঁগ উদ্ধত 

করত বেদত্রযের সহিত চজ্জলোকে রক্ষা কারধা 

ছিলেন, এই অতিপ্রাঁয়ে - যেযদি এই মহা সুদ্ধে 

আমাদের পরাজষ হয তবে পৃথিবীর এই সাবাংশ 

আশ্রধ করিয বজ্ঞামুষ্সন বলে পুনশ্চ অনুর 
নাশ করিতে পারিব। | 

+-আম্রীধুকঅগিতে নিরন্তর সমিৎ প্রশ্থে- 

পকারী হ্োৌভৃবিশেষ । 



১৮ যজ্রেদ সংহিতা । ২অ০ 

২৯ কণ্ডিকা। * ৩০ কণ্ডিক। 

প্রথম অথবা দ্বিতীয় মন্ত্রে শ্রুব উষ্ণ | গারৃপত্যাগির দক্ষিণে উপবিষ্ট যজমান- 

করিবে _ ূ পত্বীকে মুঞ্জনির্িত যোক্ত গ,দ্বার! প্রথম 
“এই তাপে প্রত্যেক বাঁধা নিঃশেষে | মন্ত্রে সন্সহনণ* করিবে-- 

দগ্ধ হইল, শক্রগণও প্রত্যেকে দগ্ধ | “হেযোক্ত,। তুমি এই পৃথিবীর রশনা 

হইল। ১ ] « [ হইতেছ। ১ 
“এই তাপে ইহাতে আশ্রিত বাধাসকল | দ্বিতীষ মন্ত্রে উহ! উদগ,হুনর্চ করিবে 

নি:শেষে দগ্ধ হইল, শক্রগণও নি.শেষে | “হে যোক্ত। তুমি এই সর্বব্যাপী যজ্ঞে 

দগ্ধ হইল। ২ ূ ব্যাপক হইতেছ। ২ 
তৃতীষ মন্ত্রে ত্র সন্মার্জন কবিবে__ | তৃতীয় মন্ত্রে অগিতাঁপে আজ্য গ্রব 

“হে শ্রব। তুমি তীক্ষধাঁব না হইযাঁও 1 কবিবে__ 
শত্রক্ষষকাঁবী, দেশ বহ্বন্ন হউক এই | 'উত্করুষ্ট বস লাভেব জন্য তোমাষ 

কামন।তেই তোমাকে অন্নবান্ কবিতে ৰ বিলাপিত কবিতেছি । ৩ 

উদ্যত হইযাঁছি, প্রক্ষালন করি । ৩ অধোমুখী যজমান-পত়ী চতুর্থ মন্ত্রে এ 

চতুর্থ অথব। পঞ্চম মন্ত্রে অ্রুক্ভ্রয উ্ণ ঘবত দর্শন কবিবে-- 

করিবে_- “হে আদ্য । প্রীতি দৃষ্টিতে তোমাকে 
“এই তাপে প্রত্যেক বাঁধা দগ্ধ হইল, ! দর্শন কবিতেছি, আজ্য ! তুমি অগ্লিব 

শক্রগণও প্রত্যেকে দগ্ধ হইল । ৪ জিহব। স্বরূপ হইতেছ, তুমি প্রতিগৃহে_- 

«এই তাপে ইহাতে আশ্রিত বাধা সকল | প্রতি যজ্ঞে দেবগণেব (শ্রন্দরবপে) আঁ" 

নি-শেষে দগ্ধ হইল, শঞ্রগণও নি€শেষে | হ্বানকারীশা হইতেছ । ৪ 

ৃ 
| 

ূ | 

দগ্ধ হইল। ৫ 
টি 

“হে অআককৃত্রস £ তোমর! তীক্ষধার না 

হইয়াও শত্রু নাশে সমর্থ, দেশ বহবক্ন মি ৃঁ 

ছউৰক এই কামনায তোমাদিগকে অন্নব
ান্ ক. এক প্রকাব ফাঁশ। 

[ -বন্ধন। 1 মোচন। 

কবিতে উদ্যত হইযাছি,প্রক্ষালন করি।৬ , খ-যে হেতু তোমার গ্রীতিবশেই দেবগণ 
* -. নিউ, যজ্জ স্থানে আগমন করিষ! থাকেন। 



বকছে মাধ্যন্দিনী শানা । ১৯ 

হার দ্বিতীয় অধ্যায়। 
প্রথম মন্ত্রে আজ্যোৎ্পবন কবিবে-- 

“হে আজ্য ! সবিতৃদেবতার প্রেবণা টি 

বশে, ছিত্শূন্য বায়ু ও সূর্য্যদেবের ১ কণিকা । 

অনস্তবশ্মি--এই উভষ পবিত্র বস্তব স্বাবা | পূর্ব স্থাপিত প্রোক্ষণী্* লা প্রথম 
তোমাকে পবিত্র রি রে মতে ,হোমীয কাষ্ঠের আঁটিগুলি খুলিষা 

“হে প্রোক্ষণী ! সবিতৃদেবতাব প্রেবণা | “হে প্রিষ, কৃষণবর্ণ কাষ্ঠসঙ্ঘ । তোমবা 
বশ, ছিদ্রেশূন্য বায়ু ও সূর্ধ্যদেবের অতি কঠিন রৃক্ষে সমুগপন্ন, তোমাকে 
তানস্তবশ্মি--এই উভয পবিত্র বস্তব দ্বাব! অগ্নিতে প্রদান কবিবাব জন্য প্রীতি 

তোমাকে পবিভ্র কবিতেছি। ২ পূর্বক প্রোক্ষণ কবিতেছি। ১ 
তৃতীয় মস্ত্রে আজ্যাবেক্ষণ কবিবে_- 

“হে আজ্য '* তুমি তেজ স্ববপ, তুমি 
শুনুবপ, তুমি অয়তম্বদপ : আমি তো 

যাকে প্রীতি দৃষ্টিতে দর্শন কবিতেছি। ৩ 

চতুর্থ মন্ত্র এক বার, শ্রুব দ্বাব ও 

বাঁবচত্ষ্টয সুতৃদ্ধাবা আজ্য গ্রহণ কবিবে__ 
“হে আজ্য তুমি দেবগণেব আনন্দাখাম “হে জরিষ কুশাসঙ্ঘ। তোমাদিগকে 

হইতেছ, তৃমি দেবগণেব নিকটে গৃহীত ক্রকত্রযেবণণ *নাহিত্য অবলম্বন করিতে 
নাম হইতেছ, তুমি দেবগণেব অতি প্রিষ | হইবে অতএব হ্রীতি পূর্বক প্রোঙ্ষণ 

ইইতেছ, তুমিই দেবগণেব সম্মননীয 

৷ দ্বিতীষ মন্ত্রে বেদী খোক্ষণ কবিবে__ 

ৰ “হে প্রিফ বেদি । তোমাব উপবি 

কুশা আকন্তবণ কবিব, প্রথমত তোমাকে 

| প্রীতি পূর্বক প্রোক্ষণ কবিতেছি। ২ * 

। তৃতীষ মন্ত্রে কুশাব আঁটিগুলি প্রোক্ষণ 

ূ কবিবে-- 

কবিতেছি। ৩ 
ইইতেছ, তুমি যাগেব প্রধান উপকবণ টি 
হইতেছ। ৪ . 
যজুর্বেবদীয় মাধ্যন্দিনী শাখা মুন্ত্রভাগে *_ পরঅত৬কওত্রণ্মণ "দেখ । ৪শ্পৃও ২ শু | 

প্রথম অধ্যাঘ সমাপ্ত । 1-শ্রুক্ তিন প্রকার, যখা-জ্জুছ্, উপাভৃৎ 
৩/৪7€)৩ ও ঞ্রবা। 



২০ যজুর্বেদ সতহ্থিতা। অং 
২ কণ্ডিক। 'ভুষপতি দেবতার উদ্দেশে ইহা! পরি- 

প্রথম মন্ত্রে অবশিষ্ট প্রোক্ষণী বেদীর | ত্যক্ত হইল । ৪ 
মূলে প্রক্ষেপ করিবে-_ ভুষনপতি দেবতার উদ্দেশে ইহা! 

“হে অবশিষ্ট প্রোক্ষণি! এই বেদীর | পরিত্যক্ত হইল। ৫ 
যুলদেশ, সিক্ত কর ।,১ 'ভূতপতি দেবতার উদ্দেশে ইহা পরি- 

দ্বিতীয় মন্ত্রে কুশাব আঁটিগুলি বন্ধন- | ত্াক্ত হইল। ৬ 

শুন্য করিবে শা 
৩ কণ্ডিকা ! হে কুশাসঙ্ঘ! তোমরা যজ্জের শিখ! 

স্বরূপ হুইতেছ। ২ 

তৃতীয় মন্ত্রে কতকগুলি কুশ! এ বেদির 

উপরি আস্তরণ কবিবে-_ 

“হে বেদি? দেবতাবা এই স্থানে আ- 

সীন হইবেন, তাহাদের উপবেশনার্থ 
উর্নাসন (কম্বল, গালিচা প্রভৃতি) সদৃশ 
এই কুশাসন বিস্তৃত হইতেছে । ৩ 

এই কগ্ডিকার মন্ত্রত্রয়ে বেদীর উপবি 

পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তরে ক্রমে পরিধিত্রয়* 

প্রদান করিবে__ 

“হে পরিধে । এই বেদীস্থ অগ্নতে হৌঁম- 

কালে সমস্ত বিদ্ম নিবাবণের জন্য তো* 

ূ মাঁকে বিশ্বাবস্থ গন্ধ রক্ষা) করুন, অপিচ 

তুমি কেবল অগ্নিরই পর্রিধি নহ প্রত্যুত 

আজ্য গ্রহণ কালে পরিধির বহিঃ পতিত | যজমানের ও পরিধি এবং 'তুমিই ক্ষণৈক 

মাজ্য, চতুর্থ প্রভৃতি মন্ত্ুত্রযে অগ্নির 

পারিষ দেবতীত্রযকেঞ্জ প্রদান করিবে -_ 

৬ এই দেবত্রয় অসি ভ্রাভ1 বলিযা গ্রলিদ্ধ । 
এস্থালে একটি আখ্যায়িক। আছে, যখ1_ ফোল 
সময়ে অন্নির আ্বাতৃগণ যজ্ঞ ভাগের জন্য বিবা্ 

করিষা অবশেষে বষটুকারেক্স ভয়ে ভীত ছয় 
তু-গর্ভে পলায়ন করেন,লেই দুঃখে অপ্মিও পলাষদ 
পরীয়ণ হন, পরে দেবগপ অভয় জান করিলে 
পুনযাঁগমন করেন এবং তৎকাঁলেই দেষগণ কর্তৃক 
এজাতৃগণের জন্য ঘযজ্ঞভাগ এই জপ নিরূশিত 

মধ্যে অগ্রিময় হইবা অতএব তুমি স্বযং 

অগ্রি, হে স্তুত্য তোমায় স্তব কবি। ১ 

“হে দক্ষিণদিকৃস্থ পরিধে ! এই বেদিস্থ 

অগ্নিতে হোমকালের সমস্ত বিস্বাশস্ক' 

দূরীভূত করিবার জন্য তুমি ইন্দ্রের বাহ 

ছয় যে, বেনীন্থ পরিধির যা বন্ছিঃ যাঁছা | কিছু ছি 

পতিত ছুইবে তাঁছাতে এ ভ্রাতৃত্রয়েরই অধিকাঁ 
হইবে ।' 

ক শপথ ব্রাক্মণে ভ্রুত জাছে যে, এ 

পরিধিত্রয় দিকষের পরিরক্্ক,পুবর্ঘদিকে স্ব 

পূর্য)ই রক্ষক ১১৩,৪, ৮। 



৬ 

স্বরূপ হইতে । তুমি কেবল এই অগনিরই 

পরিধি নহ ইত্যাদি । ২ 

“হে উত্তরদিকৃষ্থ পরিধে ! এই বেদিস্থ 

অমিতে হৌমকালের সমস্ত বিস্বাশঙ্ক। দুর- 

করিবার জন্য মিত্রাবরুণ নাঁমক দেবদ্ধয় 

স্বীয় কর্তব্য কর্ম জ্ঞানে তোমাকে রক্ষা 

করুন তুমি কেবল এই আর়িরই পরিধি, 
নহ ইত্যাদি । ৩ 

৪ কণ্ডিক। ৷ 

এক মন্ত্রাক্ক এই, রুপ্ডিকাদ্বার! প্রথম 

পরিধির উপরি প্রস্থলিত সমিধ্ স্থাপন 

করিবে 

“এই অধ্বরে বদ্ধনশীল, ছ্যু্ান্, বীতি-, 

হোত্র' কবি, অগ্নে ! তোমাকে সম্যগ্ দীপ্ত 

করিতেছি । ১ 

৫ কণিকা । 

প্রথম মন্ত্রে দ্বিতীয় পরিধিতে সমিধ 

রক্ষা করিবে পরং এ পরিধি স্পর্শ 

করিবে ন।-- 

প্ভুমি অগ্নির সম্যগৃ দীপয্লিতা £ইতেছ।১ 

*আঁহ্বনীয় নিরীক্ষণ করত দ্বিতীয় মন্ত্র 
পাঠ করিবে-- 

মাধ্যন্দিনী শাক] । ৯ 

উপস্থিত হউক, সূর্য্য দেবতা তোমাকে 

রক্ষা করিবেন 1 ২ 

তৃতীয় মন্ত্রে দুইটি কুশ! তির্ধ্যগৃভাবে 

স্থাপিত করিবে-- 

“হে তৃণছয় । তোমরা সাবিতৃ দেবতার 

বা স্বরূপ হইতেছে । ৩ 

চতুর্থ মন্ত্রে এ কুশাদ্বয়ের উপরি প্রস্তর 

স্থাপন করিবে-__ 

“হে প্রস্তর! দেবগণের উপবেশনার্ঘ 

উধ?সন শ্বরূপ তোমাকে আস্তরণ (পাত:ঞ্চ) 
কবিতেছি । ৪ 

এ আন্তুত প্রস্তরে পাণি স্পর্শ পূর্বক 
পঞ্চম মন্ত্রপাঠ করিবে _ 

'বন্থগণ, রুদ্রগণ ও আদিত্যগণাঁ তো- 
মার উপরি আসীন হউন। ৫ 

পপি 

৬ কণ্ডিকা। 

ধাম হস্ত যুক্ত দক্ষিণ হস্তে প্রস্তরের 

উপরি জুহ্$ স্থাপিত করিবে - 

ক_ প্রশ্তর়সদভমু'টি অর্থাৎ এক মুট কুশ11 

ঁ-প্রাতং, মধাঁছ ও সায়ংনএই 'সবলত্রপ্নে। 

এই দেবত্রব যথাক্রমে আক্লাধ্য ছইয়। থাকেন । 
$-ভুহ-বকখ্িশেষ | পলাশ কান্ঠ নির্সিক, 

৭ জদ্ভঠজাকফতি, বাহুপ্রসাপ। হজ্ঞপাত্র ; হোন 

“ছে আহবনীয় 1 যে কোন রূপ বিশ্ব কিবা হাতা বলিলেও হয়। 



ৎ 

“তুমি জুহ নামে প্রসিদ্ধ স্থতরাং, সর্বব- 

যজুর্বেদ সংহিতা! । খ্অণ 

অবশিষ্ট পুরোডাশ প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া 

দাই ঘ্বতে সিঞ্চিত, সম্প্রতিও দেবগণের | পঞ্চুম মন্ত্র পাঠ করিবে-_ 

প্রিয়তম পদার্থ এই আজ্যে পরিপূর্ণ হইয় “হে বিষণ! এই সত্যময় যজ্ঞে যে 

এই প্রিয় আসনে -্প্রস্তরে আসীন হও ।১; সমস্ত পুরোডাশ আছে, তৎসমস্ত যথা 

দ্বিতীয় মন্ত্রে উপভূৎঞ* স্থাপন করিবে - 

“তুমি উপত্ৃৎ নামে প্রসিদ্ধ স্থৃতরাং 

সর্বদাই স্বতে সিঞ্চিত, ঘম্প্রতিও দেব 

গণের প্রিষতম এই আজ্যে পরিপূর্ণ হইয! 

এই প্রিয় আসনে- প্রস্তরে আসীন 

হও । ২ 

তৃতীয় মন্ত্রে গ্রাবাণ' স্থাপন করিবে 

“তুমি বা নামে প্রসিদ্ধ ভুতবাঁং সর্বব- 

দাই ঘ্বতে সিঞ্চিত, সম্প্রতিও দেবগণ্রে 

প্রিয়তম এই আজ্যে পরিপূর্ণ হুইয়া এই 

প্রিয় আসনে ্প্রস্তরে আমীন হও । ৩ 

চতুর্থ মন্ত্রে আগ্নেয় পুরোডাশ বেদীর 

উপরি গ্রহণ করিবে__ 

“হে আগ্েয় পুরোডাশ ! দেবগণের 

প্রীতি-স্থান আজ্যের সহিত এই প্রিয় 

আসনে আসীন হও । ৪ 

*_ উপভূতল্ক্রঘিশেষ | জুহ্র জমীপে 

থাকিষা আজ্য বারণ করে,”এই জন্যই ইহ্থাকে 

উপভৃৎ ধল! যায় । 
1-গ্রবালক্প্থিশেষ । বিকক্গত (বেঁইচী) 

সক্ষের কাষ্ঠ নির্টিিত বান্প্রমাণ যটপত্রাকভি ' 

যজ্ঞীয পাত্রকে গ্রব! বল! যাঁর । ইছাঁতেই হোমীয় 
আজা থাকে। 

1 করিতেছেন তাহাদিগকে নমক্ষার করি-- 

স্থানেই রক্ষা কর; কেবল পুরোডাশ 

কেন? সমুদীয় যজ্ঞই রক্ষা কর, যজ্জ- 
কর্তাকেও রক্ষা কর। ৫ 

ষষ্ঠমন্ত্রে আত্মরক্ষ! প্রার্থনা করিবে -* 

“আমি যজ্জছের শরীর মিশ্মীতা, প্রথম 

প্রবর্তক আমাকেও রক্ষা কর | ৬ 

৭ কণ্ডিকা। 

প্রথম মন্ত্রে রজ্জুবদ্ধ এক আঁটি 
সমিধ লইয়া তদ্দার1 প্রত্যেক পবিধিতে 

প্রদক্ষিণক্রমে বারত্রষ অগ্নি সম্মার্ভ্বন 

করিবে-_ 
হে বাঁজজিৎ অগ্নে! তোমাতে অনে- 

কানেক বাজ উপশ্থিত হইবে, তোমাকে 

বাজজিৎ জানিয়! সর্াজ্জন করি। ১ 

প্রা মুখ বদ্ধাঞ্জলি হইয়া দ্বিতীয় মন্ত্রে 

দেবগণকে নসস্কার করিবে-_- 

যে দেবগণ এই অনুষ্ঠানে অনুগ্রহ 

দক্ষিণামুখঃ উত্তানাঞ্জলি হুইয়। তৃতীয় 

মন্ত্রে প্রিভৃগণকে নমস্কার করিবে_- 

“যে পিতৃগণ এই অনুষ্ঠানে অনুগ্রহ 



১৩কৎ মাধ্যন্দিনী শাখা । ২৩ 

কধিতেছেন » তাহাদিগকে নমস্কার ৯ কণ্ডিকা। 

কবি | ৩ হে অম্নে। তৃমি স্বীয় আহ্বাতৃকার্য্য* 
চহুর্থ মন্ত্রে জুহুও উপভূৎ গ্রহণ কবিবে-_) অবশ্য অবগত হও--ম্বীধ দৌত্য- 

হহেজুছু । হে উপভূৎ। মতমম্পাদ্য | কাধ্যওণ* অবশ্য অব্গত হও। দ্যাবা- 
এই যজ্ঞে তোমবা! নিত হও অর্থাৎসতর্ক পৃথিবী তোমাকে রক্ষা ককন এবং তুমিও 

হও। ৪ দযাবাপৃথিবীকে বক্ষা' কব। ১ 

'আজ্য মিশ্রিত এই হবি, দেবগণেব তুষ্ট 
৮ কণ্ডিকা। ূ সাংনার্ধই প্রস্তত হইযাছে তীহাঁব! এতৎ- 

“হে জুহ্ ও উপভূৎ্ । অদ্য দেবগণেব । প্রাপ্ডে তুষ্ট হইয! আমাঁদেব ইফ্ট সিদ্ধ 

সেবাব জন্য আজ্যপূর্ণ তোমাদিগকে ধাঁবণ | ককন এই আহুতি স্বহিতি হউক।২ 

করিতেছি, যেন ভূ পতিত ন। হয়| [ তৃতীয় মন্ত্রে জূহদ্বার| গ্রুবাকে অঞ্জিত 

দ্বিতীয মন্ত্রে বেদীব উপবি আবোহণ ূ কবিবে _ » 

কবিবে-_ এই ধ্রবাতে স্থিত আজ্যেব জ্যোতিতে 
“হে যজ্ঞব্যাপক,বেদি ' আমি পাদছাঁব! | জুহস্থ আজ্য, জ্যোতি: প্রাণ্ড হউক । ৩ 

তোমা আক্রমণ কবিলাম। ২ ] পা 

ততীয মন্ত্রে প্রস্থলিত অগনিব ছাষাভাগে | ১০ কণ্তিকা। 

আসীন হইবে-_ | প্রধান ঘাঁগেব পবে পুবোডাঙ্ল শেষ 

“হে অযনে। তোমাৰ ছাষাগত ভূভাগে | তোঁজন,কবিবাৰ সমষে হোতা ষজমানকে 

উপবিষ্ট হইতেছি। হে বেদি। বস্তু | আশীর্বাদ কৰিলে যজমান বলিবে-- 

মতি। তুমি যজ্ঞ মণ্ডপেব মধ্যে প্রধান | * ইন্দ্র দেবতা" এই ভুজ্যযান মদীষ 

স্থান। ৩ ইন্ড্রিয সকল সবল ককন, মঘবান্ আ- 
চতুর্ঘ মন্ত্রে হবন কবিবে-_- মাকে মঘবান্ধ ককন,আমধদিগেব সকল 

ইন্দ্র এই যজ্েব প্রভাবেই প্রভাবশালী ; অভীষ্ট সিদ্ধ হউক্, আমাৰ প্রার্ধিত এই 

হইযাছেন এই জন্যই ইহার,এত উচ্চ (দাসী ুলোহিভং হো ইনি 
মহিমা । ৪ [খণ ১ ১,১৯১) 

+_এঅন্মিং ঢুভং ইতাদি লাঁচ ১১১১, ৩। 
০ 1-মখ শব্দে এশ্বরধ । 



৪ 

আশীর্বাদ প্রকৃতরূপে কাধ্যতঃ পরিণত | 
হউক । ১ 

অস্বীপ্র দ্বিতীয় মন্ক্ে হতশেষ পুরোডাশ 

ভক্ষণ করিবে-_- , 

“এই আরাধিতা পৃথিবী, আমাদের 
মাতা; মাতা পৃথিবী,আমাকে শেষ ভক্ষণে 

অনুমতি প্রদান করুন, মাতঃ ! £অগ্নিতে 

অনুক্ষণ সমিৎ প্রদান করিতে২ জাঠরাগি 

অতিশয় প্রদীপ্ত হইয়াছে (মুখে প্রক্ষেপ) 
এই স্বন্দর আহুত হইল । ২ 

১১ কণ্ডিকা। 

পুনশ্চ এরূপ-- 

রই আবাধিত সবিতা আমাদের পিতা; 

পিতা নবিতা, আমাকে শেষ ভক্ষণ অনু- 
মতি প্রদান করুন, পিত: । অগ্নিতে অনু- 

ক্ষণ সমিৎ প্রদান করিতে২ জাঠরাগ্নি । 
অতিশয় প্রদীপ্ত হইয়াছে (মুখে প্রক্ষেপ) 

এই সবন্দর আহুত হইল। ১ 
ব্রহ্ম! কর্তৃক প্রাশিত্র গ্রহণ-_ 

“হে প্রাশিত্র ! সবিভূ দেবতার প্রেবণে 

অশ্বী দেবঘয়ের বাহুছ্য় এবং পৃষা দেবতার 
হস্তদ্বয়েন সাহায্যে তোমাকে গ্রহণ করি- 

তেছি। ২. 
 দন্তে স্পৃউ নাহয় এইরূপে প্রাশিত্র 
ভন্মণ করিতে 

যজুর্নেদ সংহিতা । ২আ০ 

“হে প্রাশিত্র ! তোমার্কে অমির আস্যে 

ভক্ষণ করিতেছি । ৩ 

০০ উ পম 

১২ কণ্ডিকা। 

এই মন্ত্রে এবং ইহাব পর মন্ত্রে ব্রহ্মা, 

সবিতৃ দেবের আরাধনা পুর্ববক, যজমানবে 

সমিদাঁধান কবিবার জন্য অনুজ্ঞ! প্রদান 

করিবে-- 

“হে সবিভৃদেব । সর্ব প্রথমে এই 

যজ্জের ষথাকর্তব্য উপদেশ বৃহস্পতি 

প্রাপ্ত হন, যে হেতু তিনি তোমার যক্তীয় 

ব্রহ্মা,এতাবতা এই যজ্ঞ তোমাবই শিক্ষা 

নুসপারে হইতেছে অতএব এই যজ্ঞ রক্ষা 

কব, ইহাব অধিপতি যজমানকে রক্ষা 

কব এবং ইহার ব্রহ্ষা আমি, আমাকেও 

রক্ষা কর। ১ | 

১৩ কশ্তিকা। 

“সবিতৃদেবতার সর্বব্যাপী চিত্ত, আ. 

মাদের যজ্ভীয় আজ্যে আকৃষ্ট হউক । 

দেবগণের যজ্জীয় ব্রহ্মা! বৃহস্পতি, এই 

যজ্ঞ স্থবিত্তত করুন, তিনি এই যজ্ঞ 

নির্ববিস্ব ঈমাণ্ড করুন। সমস্ত দেবতারা ই 

এই যজ্জে তৃপ্তি লাভ করুন৷ (যজমানের 

প্রতি) আমার প্রার্থনাগুলি তিনি স্বীকার 
করত তোমাকে সয়জিদাধানের অনুমতি 



১৬কৎ মাধ্যন্দিনী শাখা। ক্র 

ওরা
ই 

প্রদান করুন-্যাও, সমিধান কার্য্যে আমি ভরসা করি--অগ্রিন্োম দেব- 

প্রবৃত্ত হও। ১ 

১৪ কণ্তিক | 

হোতা, প্রথম মন্ত্রে অমিতে এক আঁটি 
সমিধ প্রদান করিবে-- 

হে অগ্নে । এই তোমার সমিধ, ইহাঁব 

বাবা তুমি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও, এবং পরিতৃপ্ত 

হও, আমরাও এই কার্ধ্যের ফলে যেন 

বৃদ্ধি প্রাপ্ত হই এবং পরিতৃপ্ত ও হই । ১ 
দ্বিতীয় মন্ত্র পাঠে অগ্নি সম্মার্জন 

করিবে- 

'হে বাজনিৎ অগ্নে। তোমাতে অনে- 

কানেক বাঁজস্* উপস্থিত হইযাছিল, তো- 

যুগলের তৃপ্তি সাধনে জয়ী হইব ! কারণ 

পুরোডাশাদি আমাকে উৎসাহিত করি- 

স্লাছে আমিও সেই উৎসাহে জুহু ও উপ- 

সৎ নামক ক্রুগদ্ধয়কে উৎসাহিত করি- ডেভি ধু | , 

থে আমাদিগের বিদ্বেষ করে এবং 

আমর! যাহার বিদ্বেষ করি, অগ্নিষোম 

দেবতার! তাহাকে নিরাকৃত করুন পুবো- 

ডাশাঁদি হবির নির্ব্বত্ন স্বীকার প্রসাদ 

আমবা৷ এই ক্রগৃদ্ধ়কে অপোঁহনক্ করি- 

তেছি। ২ 

তৃতীষ' মন্ত্রটি প্রথমেব ন্যায় এবহ চতু- 

টি ছিতীযেব ন্যায়, সর্ধবপ্রকারেই এক 

মাকে বাজজিৎ জাঁনিয। সম্ম।র্ছন করি ।২ | রূপ, কেবল প্রথম ও দ্বিতীষে অমীযোম 

সপ টো সপ 

১৫ কণ্ডিক | 

এই মন্ুষে জুহ এবং উপভূৎ ব্যুহনণ* 

কবিবে__ ূ 

দেবত৷ এবং এই মন্ত্দ্ধয়ে ইদ্রার্ী দেবতা 

| এইমাত্র দেবতার নামে বিভেদ বিবে- 
1 

চনীয় । ৩, ৪ 

১৬ কণিকা । 

*_বাঁজ শব্দে অর, এস্থলে পুরোডাশ বপ | প্রথম মন্ত্রে মধ্য পরিধি জুহ্ঘার। ঘ্বৃত- 
আন্ন। 

1-এস্থলে ব্যুছন শব্দে শ্থানভ্র কবত অ- 
মোনা বিপরীত দিকে রক্ষণ, ইছাঁই এ শক 1 , 

সিক্ত করিবে-- 

“হে মধ্যম পরিধে ! রুদ্রগণের প্রীতির 

স্বপনের উৎসাীকরণ। অতএব এই. সমযে | জন্য তোমায় ঘ্বতাক্ত করিতেছি। ১ 
পশ্চিমদিক স্থিত জুহ্ পূর্বদিকে আনিবে 

এবহ পুর্ব্বদিক, স্থিত উপভভৃৎ গশ্চিমদিকে 
আলিবে। 

দ্বিতীয় মন্ত্রে দক্ষিণ পরিধি _ 

$ _জপোঁহন-নিরাকবণ-ভ্যঙা। 



২৬ ষজুর্বেদ সংহিতা । ২জৎ 
“হে দক্ষিণ পরিধে! রুদ্রগণের প্রীতির ১৭ কণ্ডিকা | 

জন্য তোমায় ঘ্বৃতাক্ত করিতেছি। প্রথম মন্ত্রে মধ্যম পরিধি অগ্নিতে প্র- 
তৃতীয় মন্ত্রে উত্তর পরিধি-__ ক্ষেপ করিবে__ 

গ্হে উত্তর পরিধে! আদিত্যগণের “হে আহ্বনীয় অগ্নে! অস্থর-কৃত উপ- 

প্রীতির জন্য তোমায় ঘ্বৃতাক্ত করিতেছি'৩ জব হইতে রক্ষা পাইবাব জন্য পশ্চিমদিগ 
চতুর্থ মন্ত্রে প্রস্তর গহণ-__ বিতাগে যে পরিধি স্থাপিত হইয়াছিল, 
প্রস্তর ! দ্যাবা পৃথিবী তোমাকে*অব | তোমার প্রিয় সেই এই পবিধি, তোমাতে 

গত হউন। মিত্রাবরুণ বৃষ্টিবদ্ধারা তো- |'বমর্পন কবিতেছি,ইহা যেন তোম। হইতে 

মাকে রক্ষা করুন। ৪ বিচ্যুত না হয়। ১ 
পঞ্চম মন্ত্রে এ প্রস্তরের অগ্রভাগ ভূহৃতে, অপর পরিধিদ্য এক কালেই দ্বিতীয় 

অধোভাগ উপভূৎ নামক ভ্রুচে ও যুল- | মন্ত্রে অমিতে নিক্ষেপ করিবে _ 

ভাগ এবার মধ্যে ঘ্বতাক্ত করিবে-- “হে পবিধিদ্য। তোমবাও অশ্রিব 

এই স্বতাক্ত প্রস্তর আস্বাদন কব | 
| তক্ষণীয হও ।২ 

অস্তরীক্ষচারী দেবগণ যথাতখা বিচরণ | | 

নিসা রি ূ ১৮ কণ্ডিকা। 

এ প্রস্তর হইতে রে হ্বাহৃতর | এই মন্ত্রে ঘবতাক্ত প্রস্তবঞ্চল অগ্পিতে 
কবিয! নিম্ন হস্ত কবত ষষ্ঠ মন্ত্রে অগ্রিতে ৷ হবন কবিবে__ 

প্রক্ষেপ কবিবে__ 

“হে প্রস্তব' তুমি বাঁধুলোকে - অন্ত 

রীক্ষে বাষুব বিচিত্রগতি 'অবলম্বন কর 

এবং পৃথিবীর মঙ্গলকামনায ছ্যুলোকে ও এই বাক্যগুলি সাদরে গ্রহণ কর, অদ্য 
গমন কব, তথা হইতে এই লোকে বৃষ্টি এই যজ্জে তোমরা পরিহৃগ্ড হও--এই 
প্রেরণ কর। হে অগ্নে! তুমি তেজোরূপ | আহুতি ছুম্দর রূপে গৃহীত হউক, ইহা 
স্থতরাৎ চক্ষুর পালয়িতা, আমার চক্ষু অবশ্যই স্থন্মরপ্ূপে গৃহীত হইবে । ১ 
রক্ষা কব। ৬ ই 

আদীন, দ্রবীভূত ঘৃত ভোজনে স্ফীত, সং 
অবভাগীক্চ, হে সমস্ত দেবগণ । আমাদের 

| , এক্ট পবিধির উপবি বক্ষিত প্রস্তরে 

977 +স্ত্রবীকাভ ঘৃতকে নধন্রব বলা যাষ। 



২৯১কৎ মাধ্যন্দিনী শাখা । ২৭ 
৯৯ কণ্ডিকা। 

প্রথম মন্ত্রে জুহু।ও উপভৎ শকটধুবে 

নিক্ষেপ করিবে 

হে জ্রগ্দ্ঘয় ! তোমরা স্বৃতাক্ত হইয়াছ, 

শকট ধুরছয় স্ৃতাক্ত কর'। তোমর। নির্বরি- 

বাদ হৃখময়,। আমাদিগকেও নির্ব্বিবাদ 

সখী কর। ১ 

“যজ্ঞ । তোমাকে নমস্কার,তোযার বৃদ্ধি 

হউক, এই অনুষ্ঠানের ন্যুনাতিরিক্ত দোষ 

হবেশপতিক্ষ অযির উদ্দেশে ইহা 

সুন্দর আহুত হইতেছে -( এই আহুতির 
ফলে আমরা সংবেশ স্থখলাভ করিব । 

' প্রখ্যাত যশঃসহোঁদরা সরস্বতী দেবীব 

উদ্দেশে এই হুন্দর আহৃতির ফলে আ- 
মর] যশস্বী হইব । ৩ 

২১ কণ্ডিক। 

প্রথম মান্ত্রে যজমান-পত্বী বেদণ* ত্যাগ 
উপশম কব, আমাঁর এই অনুষ্ঠান, হ্ন্দব | করিবে _- 

অনুষ্ঠান বলিয়। প্রতিপন্ন হউক । ২ 
সপ পস্লসিসি 

২০ কণিকা । 

“যেহেতু তোমার নাম বেদ অতএব; হে 

দেব? তুমি এই অনুষ্ঠিত যজ্ঞের আদ্যন্ত 

, বৃত্তান্ত সমস্তই বিদিত আছ,_-দেবগণকে 

প্রথম মন্ত্রে গ্রবা 'ত্রুক্ গারৃপত্য ; ততসমস্তই বিদিত কব এবং আমাকেও 

অগ্নিতে হবন করিবে-_ ' অঙ্গল সংবাদের বেদযিত্রী কব। ১ ূ 

“যজমানের' মঙ্গলকাবী, বহুভোজী, হে | দ্বিতীষ মন্ত্রে যজ্ঞে আগত দেবগণকে 

গাহপিত্য অগ্নে ৷ তুমি আমাদিগকে বজু- ৷ বিসর্জন কবিবে__ 
| 

পাৎ হইতে রক্ষা কর ! আমাদিগকে বন্ধন | 

হইতে রক্ষা কর! 

জন হইতে রক্ষা কর ! আমাদিগেব ভক্ষ- 

ণীয় অন্ন জল নির্বিষ কর! আমাদিগকে 

হৃখশয্যায় শয়ান কর !-এই আহুতি 

হ্ন্দরবপে গৃহীত হইবে। ১ 

দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রে দক্ষিণাগ্রিতে* 

ক্রবা হবন করিবে-- 

*-_প্রাচীলবর্তি নাষক প্রধাশ বেদীর দক্ষিণ- 

আমাদিগকে | 
দিক স্থিত অদ্ধববতাঁরুণত কুগুস্থ অগ্মিকে, দক্ষি- 

পান্সি বলাযাষ, এ কুগুপ্রান্তই ব্রক্মানামক 
সর্বপরিদর্শক খত্িকেম প্রধান স্থন ! 

স্ত্রী পুকষের লাভিলাষে একত্র শঘনকে 

সংবেশ বলা যাষ। 

$ কুশবুষ্ডি নির্িত, পদার্থ বিশেষকে বেদ 
বলা যাঁয়, ই! বেদী গ্রপ্তত করিবার প্রথমেই 
প্রস্তত করিতে ছয়। 

বেদ শব্দ, বিদধাঁডু হইতে মিম্পন্ন সুতিরাঁং 
উচ্ছার প্রকৃত অর্থই বিদ্বিত হওআ1$ 



৮ 

“দে বগণ এই জ্ঞানুষ্ঠান সমস্তই অব- 

গত হইলেন অত:পর স্বীয় স্বীয় গন্তব্য 

মার্গ অবলম্বন করুন। হে মনের অধি- 

পতি দেব? তুমি এই যজ্ঞ বৃত্তান্ত এক্ধূপে 
ঘোষিত কর, যেন বোধ হয়__সর্বত্রগ 
বায়ু দেবতাই ইহা বহন করিতেছেন | ২ 

২২ কণ্তিকা । 

এই মন্ত্রে বর্ি: ত্যাগ করিবে 

এই যজ্ধে সমাগত আদিত্যগণ, বস্থগণ, 

মরুদ্গণ ও বিশ্বেদেবা নামক দেবদলের 

সহিত ইন্দ্র- এই কুশীসবল,সংস্কৃত ছুতে 

সিক্ত করুন, ইহার! ছযমণিঙ্*আদিত্যজ্যোতি' 

যজ্রের্দ সংহিতা । খ্জৎ 

হইতেছ। যজমানের পুত্রপৌত্রাদি পোষণ 
কর। 

দ্বিতীয় মন্ত্রে পুবোডাশ-কপালের সহিত 

তগুল কণাগুলি কৃষ্ণাজিনের অধোভাগে 

নিক্ষেপ করিবে-_ 

“হে কণাসমূহ ! তোমর! রাক্ষসের ভাগ 

অতএব যথেচ্ছ গমন কর ।২ 

২৪ কণিকা । 

যজমান, অঞ্জলিপুটে পূর্ণপাত্র গ্রহণ 

করত এই মন্ত্র পাঠ করিবে-_- 
আমি অদ্য প্রচুর অঙ্নের সহিত সঙ্গত 

-হুইতেছি, প্রচুর পাণীয়েব সহিত সন্ত 
প্রাপ্ত হউক। সর্ধ্ব দেবোদধেশে আহুত'। হুইতেছি; স্বীয শরীবেব সৌন্দর্য, বল, 
এই কুশা সকল ত্রন্দব আহত বলিয়া. 

গৃহীত হউক 1 ১ 

“২৩ কণ্ডিকা | 

তেজ প্রভৃতির উন্নতি লাভ করিতেছি, অঃ 

ূ আমার মনে স্ন্দর শাস্তি স্থাপিত হইল, 

বিখ্যাত বদান্য ত্বষ্টীদেবতা আমাকে 
॥ | 

পূর্ব স্থাপিতণ" পাত্র প্রথম মন্ত্রে বিস- | প্রভৃত এশ্বর্ধ্য প্রদান করুন পরং আমার 

ভর্জন কবিবে-__ । শরীরে যে সকল দোষ আছে তাহ সং- 

“হে পাত্র, কে তোমাকে এই যজ্ঞ | শোধন করন । ১ 

কার্ধয হইতে অবসর দিতেছে? সেই 

সর্বনিয়স্ত প্রজাপতি দেবত। তোমাকে 

অবস্থহ্থ করিতেছেন । কিজন্য তুমি এই 

কপ 

২৫ কগ্িক! | 

প্রথমাদি মন্ত্রত্রয়ে বিষুওক্রমঞ্জ ক্রমণ 

বূপে অবশ্যত হইততেছ € সেই প্রজাপতি করিবে_ 

“দেবতার সস্তোধার্থই এই রূপে অবস্থত' 
* -ছ্যুলোকের মণি সূর্য 
1--প্রৎ অণ ৬ক* দেখ। 

₹-- যেই বেদীর উপরি দণ্ডায়মান ছইয়াঁধী 
ধীরে কৃতিপয় পদ বিচরণ করিবে এবং সে 
সময়ে মনে মনে করিবে যে এই ঘযজ্ের আর 
দ'ষক বিযুঃদ্দেবতাই এইু সঞ্চরণ করিতেছেন । 



তক 

“বিষণ, জগতীচ্ছন্দৌরূপ স্বীয় পাঁদে 

চ্যলোক আক্রমণ করিয়াছেন, যে কেহ 

আমাদের দেষ করে এবং আমরাও যাহার 

দ্বেষ করি, তাহাকে ভাগ দেন নাইস্দুর | 
করিয়! দিয়াছেন । ১ 

“বিষু। ত্রিষ্ট,প্ছন্দোরূপ স্বীয় পাদে 
অন্তরীক্ষ লোক আক্রমণ করিয়াছেন, যে 

কেহ আমাদের দ্বেষ করে এবং আমরাও 

যাহার দ্বেষ করি, তাহাকে ভাগ দেন নাই 

দুর করিয়া দিয়াছেন ২ 

“বিষণ গায়ত্রীচ্ছন্দোরু্প স্বীধ পাদে 

ভুলোক আক্রমণ করিয়াছেন, ষে কেহ 

আমাদের দ্বেষ করে এবং আমরাও যাহার 

দ্বেষ কবি, তাহাঁকে ভাগ দেন নাই-দূর 
করিয়] দিয়াছেন | ৩ 

চতুর্থ মন্ত্রে অন্ন নিরীক্ষণ করিবে-_ 

'এই অন্সের ভাগ হইতেই সেই ছে 
বর্গকে নিরাশ করিয়াছেন । ৪ 

পঞ্চম মন্ত্রে ভূমি নিরীক্ষণ করিবে 

“এই যজ্গীয় ভূমির নির্বিবিশ্ন প্রতিষ্ঠার 
জন্যই সেই খেষ্টবর্গকে নিরাশ করিয়া- 
ছেন। ৫ 

ষষ্ঠ মন্ত্রে সূর্য অবেক্ষণ করিবে 

“আমরা এই যজ্ঞের ফলে ক প্রাপ্ত 

হইলাম । ৬ 
সপ্তম মন্ত্রে আহবনীয় িরীক্ষণ করিবে - 

মাধ্যন্দিনী শাখা । ২০) 

-'আমিরা এই জ্যোতির সহিত সঙ্গত 
হইলাম । ৭ 

২৬ কগ্িকা। 

প্রথম মন্ত্রে সূর্যযাঁবেক্ষণ করিবে. 

“হে রশ্মিরূপঞ্ সূর্য্য । তুমি স্বয়স্ত, 
তুমি দেব শ্রেষ্ঠ, তুমি তেজঃপুঞ্জ, আমাকে 

তেজঃ প্রদান কর। ১ 

দ্বিতীয় মন্ত্রে সূর্য প্রদক্ষিণ করিবে-_- 

আমি ূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছি । ২ 

২৭ কণ্ডিকা। 

প্রথম মন্ত্রে গাহপিত্যোপস্থান করিবে-- 

“হে গৃহপতি নামক অগ্নে! গৃহপতির 

(তোমাব) প্রসাদে আমি গৃহপতি হই"! 

এবং গৃহপতির (আমার) যত্বে তুমিও গৃহ্- 

পতি হও অর্থাৎ তোমাব প্রসাদাৎ আমি 

গৃহেব নির্বিবিরোধ কর্তৃত্বে থাকিয়া যেন 

এই গৃহে তোমাষ রক্ষা করিতে সমর্থ 

হই !_ তোমার এবং আমার এই 

অন্যোন্য উপকার জনিত ঘৃহুপতিত্ব 

*-পুঝ, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ, উ€ তু 
ভাধঃ এই ছ্যপিকে ছয় রশ্মি ও মগুল-মধ্যন্থিত 

ক্বয়ংই রশ্মিরপেলরশ্িপুঞ্জ, উহ্াই সপ্তম স্বক্পপ 
অতএব স্ুর্ঘ্যকে সগুরশ্যি, সপ্তার্থ প্রভৃতি বলা 
যায় । 



৩০ ষজুর্বেদ সংহিতা । ২অ 
পার

ার 

যেন বহু হেমস্তপ্ধ ভোগ করিতে 'পারা | “হে অগ্নে! তুমিই ব্রতলমস্তের অধি- 

যায়! ১ নায়ক, আমার এই ক্রতানুষ্ঠান সমাপ্ত 

দ্বিতীয় মন্ত্রে প্রদক্ষিণ করিবে , হইল, এই মহদনুষ্ঠানে আমি নিতান্ত 

*আমি সূর্য্যকে' প্রদক্ষিণ করি। ২ অসমর্থ হইলেও তোমার প্রসাদাৎ সমর্থ 

হুইয়াছি।.১ 
ূ দ্বিতীয় মৃত্্র পাঠে যথাবস্থান_- 

“এই আমি" যেরূপ আছি সেই রূপই 
২৮ কণিকা । আছি। ২ 

প্রথম মন্ত্রে হ্বীকৃত দর্শপৌর্মাস ব্রত 

বিসর্জন করিবে-_ 

-_ শা) 0 দশপৌর্মমাসগ সমাপ্ত ॥ 

*.পার্বকালে হেমন্ত খতুতে নববর্ষারস্ত পরি- 
৩/৪৯€১৩ 

গণিত হইত অতএবই অগ্রহাণ নামের আবি- 
থা 

ভাব ছইযাছে, অগ্র-প্রথম, ছাঁষলবর্ধ, অর্থাৎ ] 

ঝহসরের প্রথম মাল। এতাঁবতা বধ হেমন্ত শব্দে 

ৰন্থ বৎসর বুঝিতে ছুইবে শ্তির মধ্যে অনেক 

ক্লে 'বন্ু শরৎ একপও উল্লিখিত দেখা যাঁষ 

*-এস্ছলে যভুর্ষ্োদীয খস্থিক্_ুঅধ্যঘু প্র- 
ভৃতি কর্তৃক যাহা যাছা সম্পানদ্দায তম্মাত্রই শ্রুত 
হইযাঁছে,অন্যান্য কর্তব্য অন্যাঁনা বেদে দ্রষউবা? 

তম্মধোও দর্শপেখর্মাঁসে যে সকলবিশেষ কর্তব্য 
পরং ভাছাঁও এই-অভিপ্রায়ে, শরৎ শব্দে গতঃ | তাহাই এ প্রকরণে জ্কত হইয়াছে, ইছাঁর পরি- 

যে খতুতে বহমর লমাপ্ত হয় তাহীকেই শরৎ] শ্রিট, বড়বিংশীধ্যায় হইতে উত্তর খণ্ডে এরকা- 

বল। যাষ। শিত হইবে! 

হি 



৩২কৎ 

(1পগু পিতৃষজ্ঞ ) 

২৯ কণিকা । 

প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রে সিদ্ধ তুল ছবাবা 
অগ্নিতে আহুতিম্বয় প্রদান করিবে-_ 

“হে অগ্নে। তুমি কব্যঞ্ছ বহন করিয়া থাঁক 

অতএব পিতৃগণের উদ্দেশে এই কব্য 

তোমাৰ নিকটে সমর্পিত হইতেছে, এই 

আহুতি স্বাহুতি হউক। ১ 

“হে সোম ! তুমি পিতৃগণেব অধিষ্ঠান 

অতএব তোমার উদ্দেশে এই অশ্নিতে 

কব্য আহুত হইতেছে,এই আহুতি স্বাহুতি 
হউক।২ 

তৃতীষ মন্ত্রে উল্লিখন__ 

বেদীন্ছ ছুর্দাস্ত রক্ষোগণ দুবীভূত 

হইল। ৩ 

৩০ কণ্ডিক!। 

এই মন্ত্রে একখানি অস্কার উৎক্ষেপণ 

কবিবে-- 

“যে নকল অস্থরগণ স্বীয় স্বরূপ ত্যাগ 

করত পিতৃ-অন্ন লোভে পিতৃৰপ ধারণ 

মাধ্যন্দিনী শাখা । 

| শরীর ধারণ করিয়াছে, তাহাদিগকে এই 

৩১ 

অগ্রি এই পিতৃঘজ্ঞ হুইতে বিদুরিত 
ককন। ১ 

৩১ কণিকা । 

প্রথম মন্ত্রে শ্বীস বোধ করিবে-_ 

এই পিতৃযজ্ঞে পিতৃগণ হুষ্ট হউন, 
স্বীধ স্বীয ভাগ অংশানুনারে গ্রহণ করুনা১ 

দ্বিতীয় মন্ত্রে শ্বাসত্যাগ করিবে-_- 

“পিতৃগণ বিলক্ষণ হু্ট হইলেন, শ্বীধ 

স্বীয ভাগ অংশানুসাবে গ্রহণ করি- 

লেন। ২ 

৩২ কণ্তিকা। 

গ্রথমাঁদি মক্ত্রষটুকে পিভৃ"নমক্কাঁব-_ 

পপিভৃগণ । তোমাদিগকে নমস্কার ; 

বসন্ত খুর উদয়ে বস্তমাত্রই যেন রস- 

বান্ হয়। অর্থাৎ তোমাদের গ্রসাদে দেশে 

ভাঁলবপ বসন্ত হউক । ১ 

পিভৃগণ ! তোমাদিগকে নমস্কার, 
গ্রীষ্ম ধতুব উদয়ে বস্তমাত্রই যেন শুদ্ধ 

হয়। অর্থাৎ ভালরূপ গ্রাক্ম হউক। 2 

“পিতৃগণ! তোমাদিগকে নমস্কার, বর্ষা 

করিয়াছে এবহ যাহারা! সঙ্গম বা স্থল | খতুর উদয়ে বস্তমাত্রই যেন দজীব হয! 
স্পা ৮৮০২ পিসি পদ অলি সিপিডি পাখি ৯০৮৯ ছি হি ্ 

*কাৰি শব্দে ক্রাঞজদরশী০পিভূগণ, কবির ] অর্থাৎ ভালরূপ বর্ষা হউক। ৩ 
উদ্দেশে প্রদেয় পিওর লাঁম কব্য | পপিতৃগণ « তোঁমাদিগকে নমস্কার » 



৩২ যজুর্বেদ সংহিতা । ২অগ 

শরৎ খাুর প্রসাদ দেশ বহ্বন্ন হউক ৩৩ কিক! 

অর্থাৎ ভালরূপ শরৎ হউক । ৪ এই মন্ত্রে পুত্রকাম পত্বী মধ্যম পিও 

“পিভৃগণ ! তোমাদিগকে নমস্কার ; | ভক্ষণ করিবে-_- 

হেমস্তের উদ্দয়ে জীবমাত্রেই যেন মত | “ছে পিতৃগণ ! এই খতুতেই যেন পুরু- 
হয়। অর্থাৎ হিম পতন ভালরূপ হুউক | ৫] ষের লঞ্চার হয়"! তোমরা এই গর্ভে, 

পপিতৃগণ ! তোমাদিগকে মমস্কাব ) ; নীরোঁগ, কুমার পোষণ কর । ১ 

শীত খর উদয়ে যেন হুর ্বা্থা'লাত | 

করি! অর্থাৎ ভালরূপে শাত হউক। |' ৩৪ কণ্তিকা । 

পিতৃগণ ! তোমার্দিগকে বার বাব নম- 1! এই মঙ্ক্রেপিণ সিঞ্চন করিবে _. 

হবার করি ।৬ “হে জলদেব। অন, ঘ্বৃত ও ছুগ্ধ বাহিনী 

সপ্তম মন্ত্রে গৃহিণীকে ঈক্ষণ করিবে-- | এই উদকধারারূপ তোমরা, পিতৃগণের 
“হে পিতৃগণ ! আমাদিগকে গৃহস্থ | উদ্দেশে প্রদত্ত হইতেছ-_-আমার পিতৃগণ 

করিয়াছ--আমরাও যথাসাধ্য এই বিদ্য- |. ইহাতেই পরিতৃপ্ত হউন। 

মান প্রদেয় উপস্থিত করিতেছি । ৭ ( পিও পিতৃষজ্ঞ সমাপ্ত ) 
অ্টম মন্ত্রে পিতৃপিণড দশী-ূত্র' উর্ণা 
অধবা স্বীয় লোম প্রদান করিবে__ বি 

€হে পিতৃগণ ! এই তোমাদিগের পবি-; যজুর্কেবদীয় মাধ্যন্দিনী শাখার মস্ত্রভাগে 
ধেয় বসন, পরিধান কর । ৮ ছিতীয়াধ্যায় সমাপ্ত । 

(2, 
2 ্ 



৫কৎ মাধ্যন্দিনী শাখা । ৩৩ 

৩ কণ্ডিকা। 
তৃতীয় অধ্যায় । হে কম্পন স্বভাব অগ্নে ! সেই প্রসিদ্ধ 

28 তোমাকে ঘ্বতের ছ্বারা পরিবদ্ধিত করি- 
( অগ্রিহোত্র ) 'তেছি। হে চিরতরুণ! দীস্তি প্রভাবে 

চারিজনা খস্থিকে আহারকরিতে পাবে, | অতি বৃহৎ হও ।$ 
ইহার উপযুক্ত অন্নপাক করিয়া, উদ্ধাস- 

নানস্তর্* সেই উখাস্থ অন্নেব মধ্যে 

একটি গর্ত কবত, সেই গণ্তে গর্ভে ঘ্বত স্থাপন 

করিবে, সেই ঘ্বৃত বিলাপিত হইলে, তাঁ- 

হার মধ্যে তিনটি অশ্বগ্থ-সমিধ সিক্ত ূ “হে অগ্নে । হবি-লমন্থিত ঘৃতাক্ত এই 

কবিয়! অধ্বর্তু--হোত়ী, উপহ্োতা ও | সমিধৃগুলি তোমাতে উপস্থিত হউক। 

আগ্ীপ্র এই খত্বিকৃত্রয়েব হস্তে যথাক্রমে ৃ হে কান্তিমৎ। মদীয় সমিধগুলি গ্রহণ 

কণ্তিকাত্রয়েতপ্রদান কবিবে - , কব। ৪ 

৪ কর্ডিকা। 

চতুর্থ মন্ত্র সকলের প্রতি লক্ষ্য করত 

শপাসপিশীট 

১ কণ্ডিকা । ৫ কগ্ডিকা। 

“হে খহিক্গণ । তোমর! অগ্নিদেবতাব | স্ফ্য দ্বাবা উল্লিখিত ভূমিতে সম্ভাবন*স্থা- 

পবিচর্ধ্য। কর,এই অতিথিকে ঘ্বতে উদ্বো- । পন করত তদুপরি এই কণ্ডিকীস্থু মস্ত্র্ষে 

ধিত কব, এই অগ্নিকৃণ্ডে হুধ্য সকল আঁ | স্বলন্ত কাণ্ঠে অগ্নি গ্রহণ করিবে-_- 

হুত কর। ৯ 'অগ্নে! তুমি ভূলোক, ভুবলোক ও 

স্বর্লোক _ এই' লোক্রয়ের সর্বত্রই 

২ কগ্ডিক। বিদ্যমান আছ। ১ 

“হে খত্থিক্গণ ! তোমবা দীপ্ডিমান্, | হে দেবযজনি পৃথিবি' 'সেই প্রি 

জাতপ্রজ্ঞ, সম্যগ্ দীপ্ত, অগ্নিতে হম্বাছু | তোখার টে লাভ কাঁমনায অন্ন: 

ও শর্কর1_এক পাতে, পৃথক পাক স্থিত, এই 

*__উদ্বামন -ফেন গাঁলল ব1 মাড় বিসর্জন । | পাঁচ বন্ধকে সম্ভাঁৰ বলা যাঁষ। 



৩৪ 

তক্ষক এই অগ্নি স্থাপন করিতেছি | হে 
অগ্নে! ছ্যলোক যেরূপ বহুতর তার- 

কাঁদি মণ্ডিত* আমিও যেন সেই রূপ 

বহু শ্রজ!সমস্থিত হই ! এবং পৃথিবী “ঘে 

রূপ বহ্বাশ্রয, আমি যেন সেই রূপ 

বহ্বাশ্রয় হই। ২ 

৬ কগ্ডিকা। 

সন্রত্রয়ে যথাক্রমে গাহপত্য, আহবনীষ 

ও দক্ষিণ এই অগ্সিত্রয় আধান (স্থাপন) 

করিবে__- 

এই সর্ব্বত্রগামী, প্রাষ্ঠবর্ণ অমিই তেজঃ 

পু সূর্ধ্যরূপে পুর্ববদিকে উদ্দিত হইযা ।: 

থাকেন, উদ্দিত হুইয়াই ভূত্সমন্তেব 
নির্মাণভূমি মাতৃবূপা এই পৃথিবীকে 

প্রসন্ন কবেন, এবং পিতৃরূপে সমস্ত 

যজুর্বেদ সংহিতা | ৩০ 

৮ কর্ডিক!। 

এই দেবতা ত্রিংশৎ দিবসই প্রত্যহ 
প্রতি গৃহে বাক্যের ন্যায় চিব বিরাজমান 

আছেন, ইনি অরণীদয় হইতে প্রথম 
পতিত হইয়! গার্থপত্যে পরে আহ্বনীয়ে 
অনন্তব দক্ষিণ রূপে স্থাপিত হইয়! থাকেন 
স্থতরাং পতঙ্গক্ষ। ১ 

০ ০. টি পপ 

৯ কণ্ডিক। 

সাঁষং কালীন হোমেব মন্ত্র 

“এই অগি, জ্যোতি: স্বরূপ, এই দৃশ্য 

মান জ্যেতিই অগ্লি। অম্সি দেবতার 

উদ্দেশে প্রদত্ত এই *আহুতি স্বাহুতি 

হউক। ১ 

প্রাত;কালীন হোমেব মন্ত্র 

“এই সূর্য্য, জ্যোতি. স্ববপ, এই দৃশ্য- 

প্রাণিবর্গের পালধিত! ছ্যলৌকেবও প্রকা | মাঁন জ্যোতিই সূর্য্য সূর্্যদেনভাঁব উদ্দেশে 
শক হুইযা। থাকেন । ১ 

াসপীপা্পী তিক 

৭ কণ্ডিকা। 

এই দেবতারই দীপ্তি, সমস্ত শবীরে 

৷ প্রদ্ভ এই আহ্তি স্বাহুতি হউক । ২ 

্রক্মবঙ্চদকাম যজমান সায়ংকালে 

এই ভূতীষ মন্ত্রে হোম করিবে-_ 

“এই অগ্নি বর্চ: স্বরূপ, বর্চই অগ্ি, 

প্রাণাপানাদি বায়ু সঞ্চালন হেতু জাঠব | অগ্নি দেবতার উদ্দেশে প্রদণ্ড এই আহুতি 

রূপে বিচরণ করিতেছে ধইনিই ছালোকে। স্বান্থতি হউক। 

মহাঁন্ প্রবদ্ধ বিছ্যুদ্রপে দৃশ্য হইয়া 

থাকেন । ১ 

এ কাঁধনায় প্রাতঃকালের মন্ত্র-- 

কলপডঙ্গ -পক্গী যেক্রপ এক বৃক্ষ হইতে 
' ভানা বক্ষে, পুনঃ বৃক্ষান্তরে গমন করে, মেইরেপ। 



৬৩কছ মাধ্যন্দিনী শাখ।'। ৩ 
১১১১১১১১১১১ ১১১0১ 

“এই সুর্য, বর্চঃ স্বরূপ, বর্চই সূর্য্য; , শতি কৃগ্ডিকা-শ্রুত মন্ত্রগুলি,তিন তিন বার 
সূর্য্য দেবতার উদ্দেশে প্রদত্ত এই আহুতি | পাঠ করত বারত্রয় আহুতি প্রদান করিবে 

স্বান্ৃতি হউক । ৪ 

দ্বিতীয় মন্ত্রের বিকল্পে এই পঞ্চম মন্ত্র 

ব্যবহৃত হইতে পারে _ 
'এই জ্যোতিই সূর্য্য, সূর্ধ্যই জ্যোতি, 

এই জ্যোতির উদ্দেশে প্রদত্ত আহুতি 

স্বান্থতি হউক । ৫ 

১০ কগ্ডিকা | 

সায়ং প্রাত: কালদ্ধষে এই কগিকা- 

শু ত মন্ত্রঘয়ে হোম করিলেও কর! যায়। ৃ 

প্রথম মন্ত্র সাযংকালীন (হামেব-__ 

'সবিভূ দেবতার প্রভাবে এশ্বর্যযবতী 

রাত্রির সহিত বর্তমান প্রীত অগ্নি আমা- 

দের প্রদত্ত হবি ভক্ষণ করুন । ১ 

দ্বিতীয় মন্ত্র প্রথত:কালীন হোমের-_ 

“সবিতৃ দেবতার প্রভাবে এ্রশ্বর্যবেতী 

উষার সহিত বর্তমান, প্রীত, সূর্য্য আমা- 
দের প্রদত্ত হবি ভক্ষণ করুন| ২ 

১১ কগ্ডিকা । ৃ 

সাধমাহততি আহত হইলে, পরে, 

বসশ্রী-্বোত্রোন্তব গোতম বিরূপাদি 

খাধিদৃষ্ট, এই একাদশ কণ্ডিক! হুইতৈ ঘট্- 

ভ্রিংশৎ কঞ্জিকা সমাপ্তি পর্য্যস্ত পঞ্চবিং- 

_ইহাতেই আহবনীয় ও গাহৃপত্য এই 
উভয়াবিধ অগ্রিরই উপস্থান সম্পন্ন হইবে । 

প্রথমত আহবনীয়োপস্থান_- 
অগ্নি, দুরে বা নিকটে থাকুন, ভীহার 

, প্রীতি সাধনার্ঘ যাগকার্ষে্ প্রবৃত্ত আমরা, 
কতিপয় মন্ত্্* উচ্চারণ করিতেছি তিনি 

সমস্তই শ্রবণ করুন । 

১২ কগ্ডিকা। 

“অগ্নি ছ্যুলোকে মস্তকন্বরূপ প্রাধান্য 

লাভ করিয়াছেন, পৃথিবী লোকে ককুৎ- 

,সদৃশ উচ্ছিত ও সর্বত্রই আধিপত্য লাভ 

ূ করিযাছেন, অস্তবীক্ষ লোৌকেও ইনিই 
| বৃষ্টির কারণ মেঘের পৌষকু। ১ 

১৩ কণ্তিকা ৷ 

হে ইন্দ্রাীণ দেবদ্য় ! তোমাদিগকে 

উভয়কেই আহ্বার্ন করিতে ইচ্ছা করি ; 
জারা চেন (একেবারে তর 

&-_-যাহার অর্থ, মমন করত উচ্চারণ করিলে 

ইফটসিদ্ধ হষ, তাহাকেই মন্ত্র বলা যাষ। 
1 মহীধর, এস্ছলে ইজ্জ্ামী! শঞ্ের অর্থে 

বলেন -ইজ্্র শব্দে এইখরাবাদ্ ও আমি শব্দে 
,আগ্রে আনীত ! আঁছবমীয় অগ্পিতে সমস্ত 

 দেবোদ্দেশেই আহুতি প্রদত হইঘ্বাথাকে এই 
জন্য উচ্বাকে এশ্ব্যবান্ বলা যা ১ অরণীদ্ধয় 
ছইন্ডে আগ্মি আঁবিভুর্ি হুইয় প্রথমত শার্ঘপত্যে 



০৬ যজুর্বেদ সংহিতা । ১৩০ 
১১১১১১১১১১১ ১১১০১ 

"তোমরা উভয়ে একত্র যৎ প্রদুতত অঙ্গ | প্রধান হোতা-_-যিনি সকল প্রফাঁর যক্তেই 
গ্রহণে পরিতৃপ্ত হও ; তোমরা উভয়েই 

অন্ন, পানীয় দানে সমর্থ অতএব তোমা- 
দিগকে উভয়কেই অন্ন লাভের জন্য 'আ- 

হবাঁন করি । ১ 

১৪ কণ্তিকা ৷ 

“হে আহ্বনীয় অগ্নে! এই খু বিশেষে 
লব্ধ গাহপিত্যানি তোমার উত্প্তি স্থান, 

যাহা হইতে উৎপন্ন হুইয়! তুমি এক্ষণে 

ঈদৃশ প্রদীপ্ত হইযাছ, হে আহবনীষায়ে । 
তাহ জানিয়। কণ্মান্তর মাধনার্থ দক্ষিণ 

কুণ্ডে আরোহণ কর, অমাদের ধন-বর্ধক 

হও । ১ 

১৫ কণ্ডিকা । 

ভৃগ্ডবংশোৎপন্ন অপ্পবান্ প্রভৃতি খষি- 

গণ যে বহুব্যাপী” বিচিত্ররূপ, অগ্নিকে 

প্রতি যাগে প্রতি মনুষ্যের মঙ্কুল কামনায 

প্রদীপ্ত করিয়াছিলেন-_ যিনি যজ্ঞের 'মধ্যে 

নীত হয, এই অন্য (এস্থলে) উহ্হাকেই অগ্থি বল) 
যায়। এতাবত1“ইজ্্রামী? শব্দে এস্ছলে আহুবনীয় 
ও গাছ্ছপতা এই অগ্মিদ্ধষ! 
* *-ত্রাঙ্ষণ!দি বর্ণবিশেষের খডুবিশেষে যজ্ঞ- 

“ ফীক্ষায় অমি লাভ হইয়াথাঁকে , যথ1- “বসন্ত 
কালে ব্রা্ষণ অগ্মি-গ্রহথণে দীক্ষিত হইবে, 
শরতকালে ক্ষত্রিয় ইত্যাদি । 

স্তবনীয় সেই এই আহবনীয় নামক প্রধান 

অগ্দি খত্বিক্গণ কর্তৃক স্থাপিত হুইয়াছেন। 

১৬ কণ্ডিকা। 

“এই অগ্নিরই চিরস্তন ছ্যুতি অনুসরৎ 

করত, লজ্জাশুন্যঙ্গ খত্তিকৃগণ গাভী হুইডে 
সহজ্র২ কাধ্যের উপযোগী, পবিত্র, ছু 

দোহন-করিয়া থাকেন । ১ 
া্পস্পিপপস 

১৭ কণ্ডিকা। 

থে অগ্নে। ভূমি জাঠবপে শবীর 

রক্ষক হুইতেছ, আঁমাঁর শরীর নীবোগে 

বক্ষা কর। ১ 

“হে অগে ! তুমি পাচকণণরূপে আধুঃপ্র 

হইতেছ, আমাকে দীর্ঘআযু প্রদান কর 

“হে অগ্নে। তুমি সূর্যরূপে তেজঃপুং 

হইতেছ, আমাকে তেজস্বী কর । ৩ 

হহে অগ্নে। তুমি বিদ্যুৎরূপী সর্ববত্রঃ 

*--সায়ংকালে দোছন কারবার সমযে বট 

আলোক ন। থাঁকে-অদ্ধকাঁরা রত স্থান হয়, ত. 

অদর্শন-নিবন্ধন ভূিতেও ছুপ্ধধারা পতি' 
হইতে পারে নুভরাং ভজ্জন্য দোগ্ধা লত্ভি 
হইডে পারেন পরং আঁলোক থাকিলে এ লজ 

ঘটতে পারে না অতএব “লজ্জাশুন?” বিশেষ 
প্রদত্ত হইল। 
, 1-ধে জগ্মিতে রঞ্জন ছয উনের অমি) 



২১ক' 'মাধান্দিনী শাখ!। ৩৭ 
মুহাস্যেররােস্পা রা স্্০০০ 

হইতেছ,'আমান শরীরে যে কোন স্থানে | শ্রিয়ব্যানিসমন্িতআমিভহেনলে। 
বিছ্ুদংশ ন্যুন আছে: তাহা পূরণ কর। ৪ “রূপ, তোমার প্রসাদে নীরোগ আয়ু:-সম 

০ 

১৮ কণ্ডিক! | 

“হে অগ্নে! ছ্যতিমান্, তোমাকে চির- 
দন্দীপিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, ইহাতে 

আমর! ছ্যুতিমান্ হইতেছি | অগ্নে! অন্ন- 
বান্ তোমাকে চিরসন্দীপিত কবিতে প্রবৃন্ত |. 
হইয়াছি, ইহাতে আমরা অন্নবান্ হই. 
তেছি। অগ্নে! বলবান্ তোমাকে চির- 

সন্দীপিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, ইহাঁতে 

আমর! বলবান্ হইতেছি অগ্নে । শত্রু- 

ঈ্গমনক তোমাকে চিরসন্দীপিত করিতে 

প্রবৃত হইয়াছি, ইহাতে আমবা! শব্র- 
দ্মনকারী হইতেছি। ১ 

“ছে চিত্রাবসো 1*% তোমাৰ কল্যাণে 

আরব যজ্ঞ পার প্রাণ্ড হউকণ*। ২ 

১৯ কণ্ডিকা । 

এই মন্ত্র উপবিষ্ট হইয়! পাঠ করিবে-_- 

হেঅগ্নে। তুমি যেমন সুর্যের বর্চঃ- 

সমশ্বিত£, খষিগণের স্তৃতি সমস্থিত এবং 

*- বিচিত্র শক্ষত্রমণ্ডলী বসতি করেন যে সময়ে 

সেই সময্ধকে চিত্রাবস্থু বলা যায় সুভ] চিত্রা- 
বসুহুরাত্রি অথব! ব্ীত্রির আলোক আগ্মি | 

"অর্থাৎ রাত্রে যেদ চৌঁরানির উপজ্রব না 
ছয়। 

$-শতপথ ত্রাঙ্ষণ দেখ ২৩১৪ ২৪ ॥ 

স্থিত ব্রদ্মবর্চঃসমন্থিত, পুত্র পৌত্রা্দি 

সমস্থিত এবং প্রভূত ধন্-সম্পন্ন হই ! ১ 

২০ কণ্ডিকা | 

এতদাদি কৰিকাত্রয়ে গাভী-সমীপ গমন 

করিবে__ 

“হে গাভীমকল! তোমরা প্রশস্ত অদ 

নীষ বস্তব্চ আধাব, তোমাদের প্রসাদে 

আঁমবাঁও যেন এঁবপ প্রশস্ত বস্তর উপ 

ভোগে লমর্থ হই! তোমরা প্রশস্ত পূজনীয় 

তোমাদের প্রনাদে আমরাও যেন পুজনী। 

হই। তোমরা বীর্ধ্যব বস্তব প্রসূতি, 

'আমরাও ধেন তোমাদের প্রসাঁদে বীর্যবান 

পুত্রাদি লাভ কবি। তোমরা অনেকের 

পক্ষেণ* প্রভূত ধনের আব, আমরাও 

যেন তোমাদের প্রসাদে প্রভূত ধন ভোগ 

করিতে সমর্থ হই। ১ 
রসে 

২১ কণিকা । ' 

“হে রেবতীঞ্চ গাভীসকল । তোমরা 

,৯-শৃত, শর, দি, সন্ত, আঁতঞ্চন, নবনীত, 
সত, 'আমিক্ষা, বাঁজিন ইত্যাদি । 

1--ঞ্ধাদি বিতক্রভার প্ক্ষে। 
* $টর শব্দে ধন, সকল পশুনেই 'রেবৎ] বলা 
বার কারণ সকল * পশুস্বারাইি ব্যবছারাঁজীবীরা 
রর উপার্জন করিয] থাঁকে। 



৩৮ যজুর্বেদ সংহিতা। ৩অৎ 
এই যঞ্তিযোনি্*অনিহোত্র মণ্ডপে সম্প্রতি ২৪ কণ্ডিক 

বিবাঁজমাঁন থাক, পশ্চাৎ দোহনানস্তর ; “হে গ্ারপত্যাপ্পে! পুত্রগণ পিতাকে 
এই সমীপবর্ভী লোকছয়ে এই দৃষটপ্রায় | যেরূপ সহজে ও নির্ভয়ে প্রাপ্ত ছয়, 
গোষ্ঠে সঞ্চরণ কর, অনন্তর যজমানের | আমিও যেন তোমা সেই রূপ সহজে ও 
গৃহে পুনরাগমন করত রাত্রি যাপন কর নিভয়ে প্রাপ্ত'হই ! আমাদিগের কল্যা- 
এই ঘজমানেব গৃহেই চিরদিন'বসতি কর, । ণেব চেষ্টা কর। ১ 
অন্যত্র কুত্রাপি গমন করিও না। ১ ক 

পা 0 শি 

৬৩ 

২২ কথিকা। 

প্রথম মন্ত্রে গৌ স্পর্শ করিবে- 

"হে গৌঁ! তুমি অতি নিকটস্থ, তুমি 

২৫ কগ্ডিকা। 

হে গাহপত্যাগে । ববণীষ তুমি আমা- 
দিগের সমীপস্থায়ী হও, ভ্রাতা হও এবং 

কল্যাণকর হও | ১ 

বিচিত্র ধরণী, তুমি এই ঘজ্ছে প্রচুব রস 'বহ্থনামে প্রসিদ্ধ অধ্রি বন্্-বর্ষক 

দান কর এবং আমার গৌ-্বামিত্ব অবি- । রূপে আমাদিগকে ব্যাপ্ত হও এবং ছ্যুতি- 
চলিত রাঁখ। ১ মানু ধন প্রদান কর। ২ 

গার্পত্যে গমন করত দ্বিভীষ মন্ত্র-_ গাড়ে 

| রাঁত্রিকালে দেদীণ্ড হে গাহপত্য।গ্নে | | ২৬ কগ্ডিক | 

আমরা যেন চিরদিনই এইরূপ শ্রদ্ধা ূ “হে প্রদীপ, দর্কবদীপক, গাহপত্যাগ্নে । 
বৃদ্ধি সহকারে হবি লইয়া! তোমার নিকটে ; এই ধত্বিকৃগণের জন্য তোমার নিকটে 
উপস্থিত হই; ২ নিত্য সখ প্রার্থনা করি। ১ 

চা “তুমি আমাদিগের প্রতি লক্ষ্য কর, 

২৩ কণ্ডিকা। আমাদের আহ্বান শ্রবণ কর, সমস্ত পাঁপ 
, সিমন্ত যজ্জে রক্ষকরূপে বিরাজমান, | হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর। ২ 
সত্যের উদ্দীপক ও অন্মদীয় গৃহে বদ্ধ- ৃ নিত 
মান এই গাহপত্ত্য অমিকে নমস্কার । | ২৭ কণ্ডিকা। 

--০ । প্রথম মন্ত্রে গো-দমীপ গমন করিবে_- 
রাকাত এসির) নিত 

ক- জিহোতেই য জর ৩৭ম দখক্স হয়। *-বসু-ধন । 



৩৪কছৎ মাধ্যন্দিনী শাখা । ৩০৯. 

“হে ইড়ে । আগমন কব , হে অদিতে । ! বা পিতৃ? [ণোদ্দেশে কিছুমাত্র ব্যয করে 

আগমন কব । ১ 

দিীয় মন্ত্রে গোস্পর্শ করিবে-_- 

“হে গৌ' তুমি সর্ববসাঁধাবণেব বাম্পূহণীয, । 

| 

ৃ 

তত্র আগমন কব 1 আমাদিগকে প্রদ্দান 

ববণার্পপঘে ফল ধাঁবণ ববিযাছ” তাহা! 

আমাদিগকে প্রদান কন । ২ 

২৮ কিক। | 

আগ্রিদর্শন কল্ত পর্রব।ট্যুখ দশু যান 
|] 

হইয়া এতাদাদি নযটি মন্বে আহন্নীঘো- 
1 
1 পশ্থান বলিলে_- 

হে ব্রহ্মণস্পরত্ে । উদ্িক্-গ্রসৃত কী. 

বান্গ নামক আমলে ধসোমিব অভিষব 

কাঁয্যে ১ অধিবাণী কব | ১ 

২৯ বর্গিকা। 

*ফিশি ধননান, ঘিনি কোণসন্তা পনবেতা 

পা্টিনদকি, ধিনি আদ।ঘ সরা, 
আম।দিগকে পণিহ্প্ত ককঝন। ১ 

সী শিপ 

বণ্ডিকা। 

“যাহারা যাঁগবিমুখ_ কখনই দেবোন্েশে 
| 

* কাক্ষীবানের পিতার নাম দীর্ঘ তা এবং 
মাডাঁব নাম উশ্িক,। 
+*সোম লতা হইতে সব প্রস্্ুতীকবণকে |, 

আভিষব বলা যায । তাহাব ন্যিমাদি পবে | 

লোম এ্রকরণে প্রবাশিত্ত হইবে | 

তিনিই ৰ 

না, মেই নাস্তিক মনুষ্যেব নৃশংস বুদ্ধি ও 

ধুর্ততা আমাদিগকে দেন স্পর্শ না কষে! 

হত্রহ্মণম্পতে। আমাদিগকে রক্ষা কর।১ 
পেশা পেশি 

| ০ 

৩১ কণ্ডিকা । 

'মিত্র দেবতা, অর্ধ্যমা দেবতা এবং 

_-এই দেবত্রঘেবই মহৎ 

অতিক্ষবণীয পালন শক্তি 

দেবতা 

ছ্যতিমান্ ও 

* কন 

| ভামান্দিগেন প্রতি বার্ধ্যকর হউক | ৯ 

৩২ কণ্তিকা। 

এই ৫ দ্বত্রায়েণ ন্ল্িত ব্যন্তব, কি গৃহে 

- কি পথিমধ্যে-কি পর্গম গহল কাননে, 

, লোন স্থলেই গ পবন শ্রণ-স বিপুগণ 

চি 
পু কিছুই কত পাছে ন।। 

৩৩ কাঁণ্ুকা। 

সেই তি? 

ব্ক্তিন জাব্ন 

অষ্টজ্র জ্যোতিঃ 

বি 
অধদাত পু" দেস্তয, অ।শ্বত 

বক্ষপণৃর্ তাহাৰ অতি 

বিতরণ কবিতে থাকেন,১ 

৩৪ কণ্ডিকা ৷ 

হে এইখরধাক্ন্। তুমি, আশ্রিত ব্যক্তিব 

প্রতি কখনই কপি হ হও শা প্রভ্যত 

* -অদ্দিতি-নঅখগুশক্কি | 



৪০ যজর্কেদ সংহিতা । ৩আং 
০22285১০১১৯ ১ 

তাহাকে'শোধিত কর । মঘবন্! আশ্রিত- ; প্রসাদে, আমি যেন ঈদৃশ্ম সাধু পরিজন 

গণ তোমার দান বার বাব প্রাপ্ত হইতে লাভ করি, যাহ!তে “প্রশংসিত প্রজাবান্? 

থাকেন। ৯ বলিয়। বিখ্যাত হইতে পারি ! আমি যেন 

মি , "| ঈদৃশ সর্ববগুণালঙ্কৃত পুত্র লাভ করি, 
৩৫ কণিকা | যাহাব দ্বাব! “প্রশংসিত পুত্রবান্? বলিয! 

আমর! সবিতৃদেবতীব সেই ববনীষ । বিখ্যাত হইতে পারি। আমি যেন ঈদৃশ 

তেজ ধ্যান করি, যাঁহাব প্রভাবে আমবা উৎকৃষ্ট ও 'সমধিক সম্প্ভি লাভ কবি, 
ক্বীয স্বীয কর্তব্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে ও যাহাতে প্রশংসিত সম্পন্ভিমান্ বলি! 

সমর্থ হই! ১ | বিশাত হই।। ১ 

| নিত্যাগ্সিহোত্রী শ্রামান্তব গমন কালে, 

৩৬ কগ্ডিক। | | । দ্বিতীষ মন্ত্রে গাইপত্যোপস্থণন কবাবে _ 

হে অগ্নে। যাহাব দ্বানা তুমি সমস্ত যজ- ! হছে 8 (গার্থপত্যঞ্ট অগ্নে! 
মানদিগ্রকে রক্ষা কবিযা থাক» মেই অপ্র-  .আখাব পুত্রাদদি প্রজ্ঞাপ্তলিকে বক্ষা কব ।২ 
তিহত-গতি বথে আমাদিগকে পর্ব্বদর  ভৃতীষ মন্ত্রে ভাহবনীযে পক্থান কমিধে-_ 

আবৃত করত বক্ষা কব! ১ " হে ভূষোভূষ প্রশংসা সহ-দন্ত আুতি- 

। ভূহ (জাহবনীম |) অগ্নে। আমাব গো বস 

(ইতি বৃহছুপস্থান ) প্রভৃতি পশুপাল বক্ষা কব । ৩ 

52 ৰ চতুর্থ মঙ্ে দক্ষিণগ্লের উপশ্ছান করিবে _ 

০ 

| 

| 

1 

, 

লস 

হে" সতত গমনশাল। ( দক্ষিণাগনে 1) 
৩৭ কণ্ডিক। 

. । আমাৰ অন্ন সকল রক্ষা বব। ৪ 
প্রথম মন্ত্রে ক্ষুল্লকোপিস্থীন* সম্পন্ন ! | 

| 

'ভুলোক, ভুবলোক ও ছ্যলোক- এই 1 +-ভাঁহবনীধ অগিতেই অপ্রিকতর আ'ভাতি 
উরি , « | প্রদত্ত হই] থাঁকে এই জন্যই উহ্ছাব লাঁম আঁহ- 

লোকত্রয়াস্তর্যাপী হে অগ্নে। 'তোঞাব ৃ 

885879269-8898578883:4855 উকি 
&_গাহপতা নামক অগ্ষিই গৃঙ্থেব অধিপতি 

| স্বতবাঁহ উহাই মনুজ-হিত-সাধক । 

বনীষ। 

*_ কষুল্পকোপন্থান-ক্ষুঞ্জোপস্থান অর্থাৎ-( এ দক্ষিণান্িই গার্ঘপত্য অস্মি 'হইতে র্বদা 
লংগ্গেপ উপস্থান। * আনীত হইয়া স্থাপিত হুইয়। থাকে 



৪৩কৎ মাধ্যন্দিনী শাখা । ৪১ 
স্পা শ্রী) শী) 

৯৮ কণ্তিকা । আমাকে পশুবক্ষণার্থই যশ ও বল প্রদান 

প্রবাস হইতে প্রত্যাগত নিত্যাঘিহোত্রী | কর। ১ 

প্রথমেই দমিৎপাণি হইযা অগ্ন্যাগাৰ । 

প্রবেশ কবত এই মন্ত্রে আহবনীযোপস্থান | * * ৪১ কণ্তিকা। 

কবিবে - র ৃ তনন্তব এতদাঁদি মন্থত্রযে গৃহ প্রবেশ 
ণ রঙ 

হে সম্যক্ প্রদীপণ্ত অগ্নে। প্রধানতঃ করিবে-" 

তোমাকে লক্ষ্য' কবিষাই প্রবাস হইতে ) 

আমিতেছি, তুমি আমাঁব গ্ুছেব সমস্ত ূ উপস্থি 2 নাই বিবেচনা ত'ত হইও না, 

বাদই অবগত আছ, ভ্নি পভূত আমি এবস হইতে সমধিক তেজস্বী 

এশ্বরধযবান্,_আমাকে যশ ও বল প্রদান | হইঘ। প্রত্যাগত হইলাম, আমি যেন 
। তোমাদিগকেও তেজন্বী কবত প্রবেশ 

কনিতেছি, এসমযে আমাৰ মন বিশুদ্ধ 

. শছে এনৎ মেধাও সচেত রহিষাছে, 
' আমি আন্তধিক আনন্দ সহকাবে এই গৃহ- 

সকলে অবেশ কবিততছি। ১ 
কবিবে-__ ; 

নি 

এই গাহপত্য আমিই আমাদেব গৃহ 

হে গহদকল! তোমাঁদেব অধিবাসী 

কব। ১ 

০১ কিক! । 

অনন্তব এই মন্ত্রে গাহ্পত্যোপন্থান, 

৪২ কণ্তিকা । 

অধিপতি” ইনি ওত এশ্বধাশালা,-হে আমি বখন প্রাবাসে ছিলাম, তখন যে 
গৃহন্ব।মিন্। পুত্র কলতভ্রাদিব বন্টণার্থ গৃহ সকলকে স্মাবণ কর্বতাম, যে গৃহ- 

আমাকে মশ € বল প্রদান কব। ১ গুলিতে অতিশধ গ্র প্রীতি ত প্রকাশ কবিতাম, 

' সেই গৃহ সকলকে অদ্য আহবান কবি- 
শসা 

৪০ কণ্ডিক|। । তেছি,_ সামি কৃতত্র নহি_ইহা ঠাহাব! 
অনন্তর এই মন্ত্রে দক্ষিণাগ্নিব উপস্থান ।,অবগত হউন। ১ 

কবিবে-__ ৰ 

এই আগ পশুগণেব হিতৈষী, ইনি ধন- ৰা. ৪৩ কণ্ডিকা |] 

বান্ ও পুষ্টিবদ্ধন,_হে পশু-হিত অগ্নে ! আমি এই গ্হ হইতে যাত্রাকাঁলে -গো- 



৪২ যজুর্বেদ সৎহিতা । ৩অৎ 
পোপ পাশপাশি পাা রর 

প্নগণের হুখস্থিতি প্রীর্থন! করিয়াছিলাম, | কল্যাণকামনায়,সেই এই,খৃহ সকল পুনঃ 

মেষ ও ছাগাদিরও স্থখস্থিতি প্রার্থনা | প্রাপ্ত হইতেছি, আমি নিতান্ত কল্যাণ- 
কবিযাছিলাম এবং আমাদের এই গৃহে : প্রার্থী আমার এই গৃহেই যেন এঁহিক ও 

অন্ন ও বস স্বরক্ষিত থাকুক এরূপ ও প্রীর্থন। | পারলৌকিক উভয়বিধ কল্যাণই সাধিত 

করিয়াছিলাম ; অদ্য শান্তি-কামনায__ | হয। ১ 

... (অগ্নিহোত্র সমাপ্ত) 
3 পেস্ট ৬ ৬ 

০ 
উস 

চাতর্মাস্য ] ৃ যজমান-পত্বীকে আনাইয| ভীহাবস্জব্যভি- 

পিস ও চাঁব দোষ জিজ্ঞাসা-করিবে ভুমি কাহাব 

রি নু ৪5 , সহিত নব্ট হইযাছ £ তোঁমাব উপপতি 

ঃ চি? ক? পু তাবা চাতুর্মাস্য যাগ চাবি পর্বের বিভক্ত -_.' কে?বা কে কে পৰে ত্রী সত্যবপে 
প্র টি সি নে হা রঃ 

বিশ্বদেব, বরুণপ্রঘাস, সাঁকমেধ ও শুনাঁ-। 75870787 টে তি 
রর "২. £ প্রস্থাতা। তাহাকে অগ্নিব সমাপে আনা- 

সীগগীয তন্মধ্যে বৈশ্বদেব ও শুনাসাবীষ 

এস্থলে উপদেশ্য নহে, অবশিষ্ট দ্ধযেব : 

প্রথমটি প্রথমে বিহিত হইতেছে । | 

বরুণপ্র্'দ নামক পর্বের অনুষ্ঠানে |. 

দক্ষিণ ও উত্তর্ব উত্য বেদীতেই হবি 

আঁছুত হইলে পৰে গ্রতিপ্রস্থাতাঞ্চ তথয 

সনি 

ইয়া এই মন্ত্র পাঠ কবাইকে-- 

হে শ্রঘান নানক হবির ভক্ষণকাবা পাপ 

হাবী মরুদগণ । তোমব। কবন্ত* হবির 

ভক্ষণে অতিশষ প্রীত হও জানয! 

তোমাদিগকে আহবান করিতেছি | ১ 

শপিশিসীসপপশি 

টু - ৪৫ কণ্ডিকা। 
*__প্রনিপ্রস্থদতালজটনক্ খত্তিক আর্থ যজ্ীণ | যজমান ও যজমনপত্বী উভযে একত্র 

কর্ম্মচাবী । কার্য বিশ্বে আক্বন এবং নরোঁষে ঠা 

ভিগহিগু ষ্জীষ বাক্তিদেশ প্রতঁনবন প্রভৃতি ' 
এভিগ্রদ্থাডার এধান কার্য্য | “ *-দধিশমিশ্রিত সন্ত সাতু)। 



8৮কৎ 

হুইয়া কবস্তপৃঢ কতকগুলি“ কবস্ত 
পাত্রী শূর্পোপবি মস্তকে ধাবণ কবত 

বেদিব পুর্বব বা পশ্চিম ভাগে দণ্ডাষ 

মান হইযা এই মন্ত্রে দক্ষিণাগ্রিতে হবল 

কবিবে-- 

আমবা গ্রাম মাখ্য বা অবণ্যে অথবা কোন 

কোন ইন্দ্রিযেক প্রাবল্যে যাহ! যাহা! পাঁপ 

কবিযাছি, অদ্য এই আঁহুতি প্রদানে তৎ- 

সমস্তই বিনষ্ট কবিতেছি । ১ 

৪৬ বগ্িক।। 

সঙ্গাঁমে সতত নিবিষ্টচিভ, মকদগণেব 

সহিত বর্তমান হে ইন্দ্র 1 হে বলবন্ । 

তোমাঁব ক্ন্ য্্ীয ভাগ অবশ্যই আছে 

তুমি বৃষ্টি প্রদানে সমস্ত চকাচবকে 

পবিতপ্ত কবিযা থাক, তোমাব তৃপ্তিব 

জন্য যবমযী পৃন্ণা অবশ্যই আঁচে 

আপাতত তোমাবই পবমান্স*য মক 

দগ ।কে আহুতি প্রদন্ত হইল এব* বন্দন।9 

ক যতগুলি সপ্ততি আছে বা গ্রার্থনীয ভ৩- 

গুলি । 

1 ইহা যবপিফের দ্বাব! বাঁটাব আঁকাঁবে 

প্রস্তুত করিতে হয অর্থাৎ যবেব পিঠালির বাটী 

মাধ্যন্দিশী শাখা । ৪৩ 
লি 

কবা ॥হইতেছে, আমবা যেন পাঁপে 

বিনষ্ট না হই।। ১ 

৪৭ কণিকা । 

যক্তমান স্বীয পত্রীকে এই মন্ত্র পাঠ 

| করাই 
সভাব মধ্যে যে কোন স্থলেই হউক যে 1 আমাদের পরম সহাষ যঙ্জীয কর্মমকপ্1 

এই" ধন্িক্ণণ সম্প্রতি সানন্দে স্ততি সহ 

কাবে এই (বকণপ্রঘাস ) প্রধান কর্ম 

সম্পন্ন কবিলেন, অতঃপব ইহাব। দেব 

গণেব সন্তষ্টিব জন্য ইহাবই অবশিষ্ট, 

ক্রিযাণুলিও সমাপন ককন অনন্তব কিছু 

ক্ষণ্বে জন্য এই যজ্জঞমগ্ডপেই স্বীয স্বীয 

বিশ্রামাগাবে বিশ্রাম লাশ ককন। ১ 

৪৮ কবণগুকা। 

এই মন্ত্রে বকণপ্রঘাপ পর্বেবেব অবভূথ 

টিষা সম্পন্ন কর্ববে _ 
টি পি টিডিএরিি বারতা 
কক ঠিহাঁশেযে নদী বা তনা কোনজ্লা 

শযেব তটে শমন কবত জলমধ্ো কলশী প্রভৃতি 
স্নান পাত্র অধোমুখে শ্থ পন কবভ কতকগুলি 
মন্ত্র পাঠাদি করিতে হয অবশেষে দম্প ঠীতে 
স্বন্নত হুইয] প্রত্যাবভতন কবিতে হয 'হহাকেই 
অব বু £ ইন্দ্র শব্দে এস্থলে মেঘগলক তেজোঁবিশেষ তথ ক্রিয়া! বলা যায। পৰে যঞ্জমণ্ডপে উপ 

গ্ব* বুত্র শব্দে মেঘ, মেঘ সমস্তকে চাঁলন কবাই 

দঙ্াম (দেবতাতত্ব দেখ! 

খু--এ করভ্ত পাত্রের দ্বার! করস্ত এদান। 
এটি 

স্থিত হইলে ব্রশ্মা অর্থাৎ সর্ব যজ্জীয প্র ধান বর্মত্রষ! কর্মচারী জিজ্ঞাসা করেন যে; 
তোমবা সুস্রাত হইযাঁছ? এই জন্য এব্রদার 
নামাস্তর সেংন্নাতিকী 



৪8 

হে মন্দগাঁত জলাশয। যদিচ তুমি।বেগেও 

প্রবাহিত হইতে পাব? কিন্তু এক্ষণে 

মস্থবগতি অবলম্বন কব ইহাই প্রার্থনীয 
(অর্থাৎ আমব1 যেন তোমাব বেগে ভালিযা 

না যাই। ) আমবা বিশ্বাস কবি-জ্ঞানে 

ক্দ্রযেব দ্বাবা জ্বানপূর্ববক যাহাকিছু পাপ 

কবিযাছিলাম.অদ্য এই অবভূথ কিযাঁতে 

তৎসমস্তই প্রক্ষালিত হইল এবং মন্ত্য 

স্বভাব স্থকব অভানিত পাপ যাহা কিছু 

কবিযাঁছিলাম তাহাও প্রক্ষালিত হইল 

হে দেব। তোঁযীব প্রস্গদে আমর! মেন 

সর্বদাই বিবিধ অনিষ্টকাঁবী পাপ বিপুৰ 

হস্তে পবিত্রাণ পাই । সতত আমাদিগকে 

বক্ষা কব! / অর্থাৎ আব যেন আমাদিগ 

ক ক পাপ কার্ধ্য অনুষ্ঠিত না হয || ১ 

পপি 

৪১ কগিক1। 

অতপব সাকমেধ পব্বেব কিছু বল! 

যাইতেছে 

হে দর্ধিবি ” ভুমি শান পরিপূর্ণ হইবায 
| 

অপুর্ব শোশা ধ বণ কবিযাচ্* এই মাকা- 

বেই ইন্দ্রাদক্তাৰ সমীপে গমন কব, 

ভবন কবি পুনবাশমন কালেও ফলে 

পবিপূর্ণ হইযা এইবপ শোভিত হইবে । 

৯ দর্্বিলকান্ঠাদি লির্ষিত হাভা। 

যজুর্বেদ সংহিতা! । ৩তৎ 

হে শতক্রতো ইন্দ্র। অনন্য যেন আমরা 
তোমাৰ সহিত পণ্য ব্যবহাবে প্রবৃত্ত 

হুইযাছি--আমবা তোমাব তৃপ্তিব জন্য 

এই অন্ন উপস্থিত কবিলাম তুমি ইহা 

বিনিমষে (মুল্যত্বসপ) বল বিতবণে আমা 
দিণকে পবিস্ৃপ্ত কব । ১ 

৫০ কণিকা । 

এই হন্তে আহুতি প্রদান করিবে _ 

(ইন্দ্র বলিতেছেন )-_- আমাকে হবি প্রদান 

কব, আমি তোমাকে তাহাব মূল্য প্রান 

কবিতেছি। (খজগান বলিতোছন -) 

আম।কে মূল্য প্রদান বণ, আমি যেন 

তোমাকে হকি প্রদান কবিষ(ইছি,আমাঁকে 

নিহাব প্রদান কব, আমি ত্বত্প্রাণ্ড নিহা 

ক্বে নিহাবত্ব অবশ্য সেদ্ধ কবিবঁ-- 

ই শাহি স্তন্দবপে কৃতকা্য 

হউন | ১ 

৫১ কণিকা । 

সাবমেধাঙ্গ পিভৃযদ্দে, এই মন্ত্রে 

এ ইহাঁব পবমন্ত্রে আহবশীযোপস্থা 

কবিধে_ 
ও়ারাররারাররাররারারারারাারারা

রারাররারাররারর (চা
লের 

*__মুনে এইকপ কণ্পনা কবিবে 

শ নেহার শব্দে মূলে র দ্বার ক্রেতব্য বস্ত 

সুতরাঁং তাহার বিনিমৃষে মূল্য আবশ/ই দেখ 



৫৫কৎ মাধান্দিনী শাখা | 8৫ 
স্বযংপ্রদাপ্ত, ম্নেধাবী, পিতৃণণ মৎপ্রদন্ত ৫৩ কাবা 

মনন ভক্ষণ কধিলেন, ই*হাবা প্রাপ্ত ; এতৎ প্রভৃতি মন্ত্রত্রষ পাহপত্যেপস্থান 

গাহুতিন স্বীকাবে অতিশষ নূতন বিণিত | কবিবে__ 

₹তজ্ঞতা প্রকাশ কনিলেন স্ৃতবাঁহ উন্দ্র জামব। পিতগণেব অঠিমত নাবাশণ স+ 

তুমি অবশ্য অস্তষ্ট হইযাঁছ অতএব ৭ই | স্তোত্রে মনকে মাহ্বান কবিানিদ্ছি। ১ 

পিভৃগণেৰ সহিত সম্মিলন উদ্দেশে হবি ূ 

নামক স্বীয অশ্বদ্বঘ্ধ স্বীয বথো সত্ব ূ ৫৪ কণ্তিকা 

| 

ঘঃযুক্ত কব । ১ আমাদিশেষ মন],পুনবাণতি হউক । 

নিযে আঁমবা মেই মনেব সাহায্যে এই যজ্ঞানু- 

৫২ কণ্ডিকা । ষ্ঠানটি নির্ধবিদ্ষে সমাপিত কবিন, এতাঁদৃশ 

ছে সমদর্শিন্। মঘবন্। আঁমব। তোমাকে কাধ্য সমস্তে সম্যক দক্ষতা প্রকাশে সমর্থ 

বন্দনা! কবি তুমি আমাঁদেব স্তবে সম্তস্ট হইব, অধিক কি জীবন খাবণেব উপযুক্ত 

হইযা, আমাদেব কামন! পবিপুবণার্খ পূর্ণ হইব এবং দৌব জণতেব হৃখান্গুতব 
বন্ধ,নর্ণ হইযা! অবশ্য আগ্ন কব-_ কবিতে পাবিব | ১ 

হে ইন্দ্র! তুমি অবিলম্বে হবি নামক | 7 ূ 

শ্বীয অশ্বদ্ধষকে শ্বীয বথে সৎ্যুক্ষ কব। ১ ৫৫ কগ্ডিকা। 

টি হে পিহ্ণণ ! তে মাঁদেব প্র ত/রখ, মল, 

সম্পূণবূপে অর্পিত হইযাছে (আমাদেব 

মন আব আমাদের নিকট নাই ) তাহা! 
পনির ভেমেররাএ১এ৪তিডত 

৯ উহ্বাব! সমুদ্র হইতে জল আহবণ কণ্র ৫ 

এই জন ই উহাদের নাম হবি এব* উষ্তাবা ঞ্ স্ভোত্রভুই প্রকাব উদবশংস ও নব শশস। 
অতি বেশগতি ও ইঙ্জনাক ভেজে বি-শযকে যাঁহীতে অন্তবীক্ষন্ছ ইজ্জাদি ব1 ছাস্থ পূর্বান্দি 

বহুন কবে এইজন্যই অর্থক্থানীয দেন্তত্ব দেখ | দেবগণেব শ”সনলপ্রশপসা প্রচাশ পাষ 
1গতি কায্যেব প্রধান উপযোগী মলই ত্স্াপ্ক দৈবশৎস বল? যায এবং যাঁছণাতে নব- 

এস্থলে রথ, এই জন ই মনেব নাদান্তব মনো ; লোকের শংসন হয ভাঁহাকেই নারাশ*ন বল! 
রথ ইহা প্রসিদ্ধ (বিশেষ দেং দেখ । যাষ| মন, নবলোঁকেব ধবীবাত স্কখীণ খজ্ত 

$- কন্ব,ব শব্দে বথনীভ অর্থাৎ রখসুক্ত | এস্ছলে দেই মনের প্রকাশ পাঁইতেছে 
থলে বাবাকা। [ সগতরাঁং এই নক্ত্র নাব।শংস। 



৪৬ যজ্র্বেদ সংহিতা! ৩তৎ 
আমাদিগকে পুনঃ প্রদান কব, আমবা | তোমাব,তুমি স্বায ভগিনী, অস্থিকাবঞ্ সহিত 

যেন তোমাদের প্রসাদে জীবিত থাকিযা | শীতি পূর্বক ভোগ কব আমাব এই 
এঁ মনেব সাহাঁষ্যে সা"সাবিক শ্বখ শোগে | আহছুতি স্বাহুতি হউক । ১ 

সমর্থ হই। ১ হে কদু। এই পুবোভাশ ভাগটিও তোমা 

টি | বই এবং এই' বিল মধ্য শাষী মুষিকও 

৫৬ কিক | 1 তোমাবই বক্ষণীয পশড অতএব শেষ 

অনস্তব এই মন্ত্রে দক্ষিণাগ্রিব উপস্থান | ভাগটি ইহাঁকেই প্রদত্তহইতেছে । ২ 

কবিবে-- -- 

ছে সোম ।”% তোমাব উপাসনাষ প্রব্বত্ত | ৫৮ কণগুকা। 

আমব।, তোমান প্রসাদ্দে মনস্বী হইযা! পবে এই কশ্ডিক! এবৎ ইহাব পৰ 

প্রজা, পশু, সম্পন্তি প্রভৃতি বিবিধ সা কাঁগুক1 যথাকমে পাঠ ববিবে-- 

সাঁবিক সুখ উপভোগ কবি ।। ৯ অ*্মবা ত্র/ম্ব | ক দেক্তাব প্রসাদ 

টি সমস্ত ভোণ্য বস্তব উপভোগে সমর্থ 

৫৭ কণ্তিকা। হইতেছি আমাদিশেব অহুত্কৃষ্ট ল্দতি 

অতপৰ সাবমেধাঙ্গ পিতৃষ জ্ঞবই প্রাখনীয এবৎ আমাদিগেব স্ফিবমণ্ত 

শেষাৎশ ত্রযন্বকযাগ। আবন্ত হইল। তন্মধ্যে প্রর্থনীষ । | ১ 

এই কগ্ডিকাব প্রথম মন্ত্রে হখন ও দ্বিতাব 

মন্ত্রে আধুৎকবেখ হুতাবাশষ্ড ক্ষেপণ *-অস্বিকা শব্দেব প্রত অর্থ গমনশালা 
কবির অর্থাৎ জগত এই আ+স্বকাকেই কর্রেব ৬গিনী 

| স্বজণপে কাবা করা ছইতেছে 

হে কঙ্র।ণা এই পুবোডাশ ভাঁশটি | 1-তিনটি অগ্থিক নাম্বী ভগিনী যাহাঁৰ, 
উঁছাকেই ত্রাম্বক বলা যাঁষ ভুলোক অন্তরীক্ষ 

৯ সোম শব্দেচজ্র চজ্রলোকেই পিতৃঘণেব | লোঁক ও ছুলোক এই লোকত্রধই গমনশীল 
বমি অতএব শেষ মক্ক্রে চজ্জরলোকেবও স্তাওকবা 

লুতবা অস্বিক! শব্দের বাচ্য, ইহাবাই বিছ্যাদগ্লি সছইতেছে। 

-হুহ্থাকেই কনর যাগও বলা যাঁঘ* € ) বিশেষ-প্দ্রে দেবতাব ভখিনী স্ছানীঘ। অথবা 
1- ই ছুবের গত মুখে যেমাটীর টিবি থাকে | অস্বক শব্দে লেত্র, পোকত্রধের নেত্রই যাঁহাব 

তাঁহাকেই আকন বলা যাষ, পকাশে” 51রুফট হয তাঁহাকেই ত্র্যশ্বক্াত্রনেত্র 
থা এস্থ,লে কদর শবে মেধস্গজ্জনের লিদান বিরান 
বি দগ্ি-বিশেষ ( দেঞ্ দেখ! 



৬৯কং 

৫৯ কর্তিকা। 

হে রু্! তুমি স্বযং উত্কৃন্ট ভেষজ, 

আঁমাদেব পুত্র,পৌত্র, ভ্রাতাদি পরিজনের 

এবং গো, অশ্ব, মেষ, মেষী প্রভৃতি পশু- 

গণেব নিবাপদ জীবনেব জন্য স্বীয ভেষজ 

স্বরূপ প্রকাশ কব ।১ 

ডঃ কণ্ডিকা। 

* এই কণ্ডিকাস্থ মন্ত্দ্ধষে যজমান ও ঘজ- 

মানপত্বী যথাক্রমে বাবত্রয় অগ্নি প্রদক্ষিণ 

করিবে-_ 

মাধযন্দিনী শাখা । 

আমবা দিব্য বশং-যৌবতে পূর্ণ, ধন- | 

ধানা।দি পৃষ্টিব বদ্ধধিতা ভ্র্ম্বক দেবতার , 
" অবসঞ্ঃ হইবে, ইহাবই সাহায্যে তুমি এই অর্চনা কবিতেম্ছি, আমবা৷ যেন ভাহাব 

প্রমাদে উর্ববারুকেব ন্যাযণ* জন্ম মৃত্যু 

বন্ধন হুইতে ,চিবমুক্ত হই! এবং সেই 

অম্বত হইতে যেন বঞ্চিত না হই । | ১ 
আমবা- দিব্য যশঃ-মসৌবতে পুর্ণ, ধন্া- 

5৭ 

এই প্রপিদ্ধ জন্ম সবত্যু বন্ধন হইতে চির- 

মুক্ত হই। এবং এই পতি হুইতে বিচ্ছি্ন 
নাহই।1 ২ 

৬১ কগ্িকা 

্র্যন্বক যাঁগেব হুতাবশিষ্ট পুবোডাশাদি 

মৃততিদ্ধাষেক্* গ্রহণ কবজ বংশবষ্টিব উভষত: 

ধলগ্র করিষাণ' স্বীয় স্বন্ধে লইযা কিঞ্চি- 

দ্দবে কোন উন্নত স্থাণু বা বৃক্ষ বাঁ বংশ- 

দণ্ড অথবা বল্মীক-পিশ্ডোপবি (গাঁভী- 

গণ আত্্রাণ কবিতে না পারে এরূপ ভাবে) 

এই মন্ত্র পাঠ করত স্থাপন কবিবে__ 

হে রুদ্র। এই হবিঃশেষগুলি তোমাৰ 

এ 

সুদীর্ঘ গন্তব্য পথ অতিক্রম করত স্বীয় . 

বাসভূমি মুজবান্ নামক গিরিবর শিখহব 

। উপস্থিত হইতে পারিবা। তুমি সততই 

ধর্মজ্ঞ এই ত্র্যন্বক দেষতাঁব অর্চনা কবি- 
ভি" জা ম তি ঁ তেছি; আঁমবা বেন তাহাব প্রপাদে | জলা বা বচবী। 

' অর্থাৎ বীকে কবিষা । 

*- বিদুৎ যে কত উত্রুক্ট ভেষজ? তাহ? 

তভেষজ-ব'বস/যীবা বিশেষ অবগত আছেন । 
1-যে সকল ফল হতঃন্ত পক হুইল ব্ুন্ত হইতে 

ল্বয5ই বিচ্ছিন্ন ইইয1 ভূ-পতিত হয, তাহ।দিগ- 

কেই উর্বাকক বল? যায়। 

এখাঁনে বিস্তুত-ধন্ুণা, তুমি স্বীয তেজে 

*-ধান্যাদি বহন করর্যেব উপযোগী ভৃণাদি- 

নির্মিত পাত্র বিশেষকে মূতি বল! যায অর্থাৎ 

দূৰ পথ গমন কালে, পথিমধো তডাগাদি 

সমীপে উপবিষ্ট হুইয। যে ওদনাদি'ভঙ্গ্য ভক্ষণ 

করা যায, ভাহাঁকেই অবস বল] যায ।, 

খ_ যেহেতু এ পর্বাতেব উপরি উদিত মেঘে 

' সর্ব্দদ।ই ইত্জর ধলু দেখ যাঁষ, সেই জন্যই উদ্াই 
1 কড্েব প্রধান বাসস্থান বলিষ! বর্ণিত হুইহাছে। 



নাকলেক পর্য্যস্তও আচ্ছন্ন করিয়|গমনে / জমদগ্নি ধষির যেরূপ যায় কশ্যপ 

সমর্থ হৃতরাৎ তোমার অন্য কোন খাষির যেরূপ ত্র্যায়ুষ এবং দেবগণের 

প্রকার সাহায্যের আবশ্যক নাই । ১ যেরূপ ত্র্যায়ুষ আমাদিগেরও সেইরূপ 

এ. মুতিদ্বয় পূর্বব বিহিত প্রকারে উন্নৃত ত্র্যায়ুষ হউক। ১ 

বৃক্ষাদির উপরি স্থাপনানস্তর বেদীর , এ 

সমীপে প্রত্যাগত 'হইয়। দ্বিতীয় মন্ত্রে ৰ ৬৩ কণ্ডিক।। 

উদক স্পর্শ করিবে 

হে রুগ্ু ! ভুমি আমাদের চর্মমান্তর্্ব তাঁও ' 

হইতেছ%%, আমাদের শারীরিক সমস্ত | ভুমি শান্ত শ্বভাব ইহা প্রসিদ্ধ; আমি 
বিপদ অতিক্রম করত রক্ষণাতিপ্রাষে ; তোমাকে নমস্কার করি, আমি যেন 

কল্যাণ স্বব্ধপে স্বস্থানে ববতি কর ।২ ] আঘাত প্রাপ্ত না হই 11 ১ 

ল দ্বিতীয় মন্ত্রে ফুণ্ডুন করিবে-_ 

৬২ কণিকা |, হে ষজমান ! তোমাকে মুগ্ডন করিতেছি 

অনন্তর যজমানের মন্ত্রকাদি মুগ্ডিত | তুমি এই ক্রিয়ার, ফলে প্রচুব অন্ন, বিস্তুত 

হইবে,_সেই সময়ে প্রথমত যজমান , প্রজা, বন্ুতর ধনপুণ্ভি, উৎকৃষ্ট প্রজনন- 
হুয়ং এই মন্ত্র পাঠ করিবে-_- সামথ্য ও প্রসংশনীয় বল লাভ করিবা।২. 
০০০ 

সকলের শরীরেই চর্মান্তর্বতরণ বিছ্ুৎ । 

আছেঃ এই জনাই: ক্র দেবতাকে কৃত্তিবাঁস 

প্রথম মন্ত্রে লৌহ ক্ষুর, গ্রহণ করিবে 

হে ক্ষুর! তোমার পিতা বজু কিন্ত 

৬- ত্র্যায়ুধ শব্ষে বাল্য যেখবন ও বাঁঞ্ধকায এই 
এ অবস্থাত্রযের জাম্মুত্রঘ । 

( নর সমাপ্ত) 

টু 
॥যজেদীয় মাধ্য ন্দিনী শাখার মন্ত্রভাঁগে তৃতীয়াধ্যায় সমাপ্ত | 



॥ চতুর্থ অধ্যায়।। 
০০ উ  -্্পপী্সস্প 

[ অগ্নিষ্টোফ] 

১ কণিকা । হে কুশাররকল ! অন্তীক্ষুধার (ভোঁতা) 

প্রথম মন্ত্রে যজ্শাল। প্রবেশ করিবে-_ : ক্ষুবের দ্বার! ক্ষৌবে যে কষ্ট হইতে পারে, 

যে স্থলে সমন্ত দেবগণ প্রীতি উপভোগ |' তাহা হইতে ত্রাণ কর অর্থাৎ তোমাদের 

করেন, সেই, এই, পৃথিবীস্থ দেবযজন- দ্বাবাই তাহা পরীক্ষিত হউক। ৩ 

ভূমিতে সমুপাগত হুইতেছি। এই ঢুস্তব | চতুর্থ মন্ত্রে ক্ষোর করিবে-_- 

জলধি প্রা অতি বিস্তুত দেববজন যেন | হেক্ষুর! তুমি যেন ইহার রক্তপাৎ 

আমরা (গদ্যময বাণী") যজুব সাহায্যে | করিও না। ৪ 

এখৎ (পদ্যময় ) খকৃু ও (গীতিময়) 

সাম সাহায্যে অনাষানে দন্ভবণক্ষম হ্ইযা 

উত্কৃষট অন্ন ও বহু পুষ্টি-সাধন অতুল 1 প্রথম মন্ত্রে ন্নান করিবে-_ 

এশ্বর্যলাভে পবিতৃপ্ত হইতে পাবি! | ১ ; মাতৃব জীবন বক্ষক, জল দেবতাধা 

অনস্তব যজমানের মন্তক-কেশ ও শ্বাশ্রু | আমাদিগকে শুদ্ধ করুন, . আমর! ঘ্বতে 

প্রভৃতিব মুগ্ডন হইবে। তৎপুর্ব্বেই এই | পরিপ্লত হইযাছি, আমাদিগকে পবিত্র 

দ্বিতীষ মন্ত্রে এ কেশ মূল সকল ভালরূপে | করুন, মস্তকোপরি দীয়মান বা বহমান 
জল সিক্ত করিবে__ এই জলধারাঁর' লহিতই আমাদের সমস্ত 

এই জল দেবতারা নিশ্চয আমার কল্যাণ-| পাঁপ ভালিয! যাউক্। ১ 
দ্বিতীয় মন্ত্রে জলাশয হইতে উত্ধান ' 

স্পপস শশী 

২ কণ্ডিকা। 

কব হউন । ২ 

তৃতীয় মন্ত্রে চিরজাত কতকগুপি কুশা | রুরিবে--" র 

ছেদন করত শাণিত ক্ষুরের তৈক্ষ পরিক্ষা ] এখন আমি অন্ত্স্থি: সর্ববত: পবিত্র, 
করিবে__' ' এই জল হইতে উত্থান করিতেছি । ২ 



৫০ 

, ভৃতীয়ু মন্ত্রে ক্ষৌমঞ*্ পরিধান কর্নীবে-_ 

যজুর্বেদ সংহিতা।। ৪অৎ 

হে গব্য নবনীত। তুমি তেজ সম্পা 

হে ক্ষৌম । তুমি, কি দাক্ষণীয*-কি | দনে সমর্থ হইতেছ, আমাকে তেজ 

উপনদ | উভয প্রলাব যক্সেবই অঙ্গীভূত 

হইতেছে, আমি এই স্ানে সুন্দৰ কাত্তি 
প্রদান কব। ১ 

দ্বিতীয মন্ত্রে চক্ষুদ্ধষে 'ত্রেককুৎ * অঞ্জন 

লাভ কবত,স্বখস্পশ কল,।ণকব তোমাকে । (অলাঁভে অন্য অুঞ্জন)খাঁবণ কবিতে পাবে 

পবিধান কবিতেছি" ৩ 

৩ কণিকা । 

যজ্তশাল।ব পৃববভাণে, কুশালনে দণগাষ 

মান হইয1 প্রথম মন্ত্রে আপাদ মস্তবে 

অনুলে।মন্রামগ্গ নবণাত হদ'ন কাঁদবে 
১ শপ 

গঈ শা বা তাতঙ্গী ব্ন্লে প্রস্তৎ কৃত বসনকে 

শ্ষেধুম বল? যাঁষ 

শ- দান্স।- এখ” উপল্দশ হথ। মোম য গেৰ 

মণব্য আগ্রিটে শু সো বাগ'যেকপে সোমা- 

হে অঞ্জন। তুমি বৃত্রেব। কনীনলক | 

| স্ববপ হইতেছণ, চক্ষুবিক্দ্রিযেব উৎকর্ষ 
সাধনে সমর্থ, আমাব চক্ষুবিক্দ্রিযেব ওৎ 

কষ সাধন কব ২ 

৪ কণ্ডিৰা 

এই কণ্িণাক্থু সন্্রত্রয পৃথক পৃখব সপ্ত 

সপ্ত বাব পাঠ কবত কুশ পক্ত্র ছাব! 

শিলোমাজ্ন বর্পিনে- 
সিরাত গতর 

হবলাদি কলি হয তাহা ইভাতই উপদ্দিষ্ট 

ক₹ওভ)-717 অতএব ইহাকে দীক্ষণীষ যজ্ বল! 
হয 

1 উপমদ-্মীপ-প্রান্ত যথ।-বজ্স্া দি 

অশ্িষ্ট নে উপদিণ্ড হইলেই বাজপেহাপিতে * 

ভধিকাঁব শা ইহাতে তব ফোমাহবগাঁদিব 

উপদেশ (পেক্ষা থন্ে না এল ত কতকগুলি 

বিএ বিশেষ নিশি প্রতিগ লল করিতে হয 

মাত্র এই জন।/ই ৬ 

হাণ তশশন্দে নিপ্ম। 

ধ আওতা স্মলোমালু।ন অর্থৎ শবীবস্থ 

পোম ফ্ল্লেব গতির অন্য শী পাক দেব পশর্গিব 

বিদ্ধ নহে স্ততব” মন্তক লাভ আবন্ত এবং 

ক্রমে প দাস, সমাপ্ত হহ্বাবই বিপবীওকে 
প্রতিশোঁম্ কছ যাষ 

উ৬পসদেব না ত্তব 

+-_ তরিকত না ক পব্বত শ্রে শত সমুত্পন 

| অঞ্জনকে টত্রককুৎ্ৎ কপা যা । টিককুণকেই 

বোঁণ হয এশনণ ইজ্দ্রজ| দ্র বা! সাতপুব পাষ্টীছ 
ঝা যান 

1 এ শব্দে ছু মগুল্লব আববঞ - শেঘ 

পু (দে দেখ 
$ চক্ষুব নধ্যস্য কষ্খকিন্দু 

ধা ত্রিকবুৎ পববতেব তনটী লতু চ্চচুডা আছে 

মেঘরন্দ গ “বালে প্রা এাহাত্ে ছ্ন্রাভিন্ন 

হুছষম। পড়ে তাহ তই ণই অঞ্জন সমুৎ্পন্ন 

হইয| থু7ক। ইহ! কুষ্ণৰণ এবং এই পব্বতে 

মেঘের £তি লিবল্গব, এই জন ই মেঘের কনা- 

নক বলি! বর্ণিত হইল । জপরঞ্চ ই! খবদা 

শানে চক্ষুরোশেব প্রধান উষদি 



৭্কৎ 
চিৎপতে ।* ছিদ্রশূন্য বাষু ও সূর্য্যবশ্মিব 

ছাবা! আমাকে পবিত্র করুন । হে পবি- 

ত্রাস্্রীব পৰিরক্ষক দেবতা 1? আমি পবিত্র 

দ্বাবা পৃত হইলাম, আমাৰ অভীষ্ট সিদ্ধ 

কব, আমি যে কামনাষ পবিত্র হইতেছি, : 

তোমাঁব প্রমাদে তাহাতে যেন সমর্থ | 

হই। ১ ও ূ 

বাকৃপতে 'ণ: ছিদ্রশূন্য বাযু ও বাশি 

দন! আমাকে পবিত্র করুন| হে পবি- 

ত্রান্্রাব পবিবক্ষক ইত্যাদি | ২ 

সবিত: 1% ছিদ্রশুন্য বামু ও স্বীয় বশ্মিব ূ 

দ্বাব! আমাকে পবিত্র ককন । হে পবি- 

ত্রান্মাব পরিবক্ষক ইত্যাদি । ৩ 

৫ কণিকা! । 

, অনস্তব অধবয্যু, ঘঙ্গমানকে এই মন্ত্র | 

পাঠ করাইবেন_- 

হে দেবগণ । এই গ্ররৃত্ত যজ্জে তোমা ৷ 

দিগেব নিকটে বর্ণনীয কল প্রার্থন! কৰি 

দেবগণ ৷ এই যজ্ঞ সম্বন্ধে বিশেষ আশী- 

মাদিগকে বরবাদ লাভেব জন্য অদ্য তে 

আহ্বান কধিতেছি ১ 

শপে শাল 

বিল 

ঞ_চিৎ্গতিস্চিত্তের অধিষ্ঠাভৃদ্দেবত$। 

শ-প্বাক্পতি স্বাক্ের অধিষ্ঠাভৃদেবড়া। 
$-লসবিভ1» জর্ব্বান্তর্যামী দেবতা । 

ঘাধ্যন্দিশী শাখা । ৫১ 
পপি শা 

৬ কণ্ডিকা। , 

এই কপ্ডিকাস্থ মন্ত্রচতুষ্টষে একৈ কক্রমে 

এককালে হস্তদ্বযেবই কনিঠিক প্রভৃতি 

চাবিটি অঙ্কলি স্কুচিত কবিবে স্থৃতবাঁং 

। ৷ চতুর্থমন্ত্রে উতয হস্তে মুষ্টি সম্পন্ন হইবে-- 

আমি মনেব সহিত এই যক্ষ্ে প্রবৃত্ত 

হুইযাঁছি (অর্থাৎ আঁমাব এই প্রবৃভ্তি 

বাহ্যিক নহে ) ১ 

আমি এই বিস্তীর্ণ অন্তবীক্ষ হইতেই 

ৃ যজ্ঞ লাভ কবিযাছি । ২ 

আমি এই ছ্যুলৌক ও ভূলোক হইতেই 

যজ্ঞ লাভ কনিযাছি। ৩ 

আমি এই 'প্রবহমান বাধু হইতেই যজ্ঞ 

লাভ কবিয।ছি, এক্ষণে অনুষ্ঠান আবস্ত 

।*কবিলাম_ইহা স্সিদ্ধ হউক । 8 

৭ কণ্ডিকা। 

এই কণ্চিকাস্থ অন্ন গ্রহণ করত তদৃদ্বাব' 

' পঞ্চ মন্ত্রে ও পর কগ্ডিকান্সক মান্তকেকে ল 

এই ছযটি মন্ত্রে স্থালা হইতে ভ্রুব দ্বুব। 

! ছষটি ওদ্গ্রহণ*্* আন্ুতি প্রদান কবিবে- 

আকুতিণ' ও প্রবৃভিব প্রেবক যে অগ্নি, 

গ- গ্রহণ পুর্বক কাঁ্যযারস্ত সুচনকে ৪দযছণ 

ৰলাযাষ | 

»াঁঁকবেব করিব এইকপ ধারাবান্ছিশী এবল 

। ইচ্ছাকে আকুতি বলা যাষ। 



€হ 
০০০ 

/ভাহার,উদ্দেশে এই হবি প্রদত্ত হক্কতেছে, 

এই আহুতি স্থসিদ্ধ হউক । ১ 

মেধ! ও মনের প্রবর্তক যে অগ্নি, তাহার 

উদ্দেশে এই হুবি প্রদত্ত হইতেছে, এই 

আহুতি সনিদ্ধ হউক | ২ 

দীক্ষ। ও তপশ্চধ্যারঞ% প্রবর্তক যে অগ্নি, 

তাহার উদ্দেশে এই হবি প্রন্নভ হইতেছে, 

এই আহুতি স্ুসিদ্ধ হউক | ও 

সবস্বতীরণ, ও পুষ্টিরঞ্চ সাধন যে অস্মি, 

উহার উদ্দেশে এইনহবি প্রদত্ত হইতেছে, 

এই আহুতি স্থুসিদ্ধ হউক । ৪ 

বিশ্ব সংসারের কল্যাণকর, দ্যোতমাঁন, 

প্রভূত জলরাশির এবং দ্যাব! পৃথিবীর 

ও বিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষের অপিচ বৃহস্পতি + 

দেবতার উদ্দেশে এই হুবি প্রদত্ত হইতেছে, 

“এই আহুতি স্থপিদ্ধ হউক । ৫ 

সি 

*-দীক্ষাশ্যজ্ঞীব প্রথমোপদেশ গ্রহণ, তপ- 

শ্চর্যযা-গৃছটতি আরন্ধ যড্ঞীষ নিষমাদ্দি প্রতি- 

পালন । 

1- মস্ত্রোচ্ছারণ শক্তি 

পুভি-পোবণ, উচ্চারিত মস্ত্রাদির বথাতাব 

বাবছাঁরতঃ রক্ষণ । 

+- এই ব্লহ* শে জগতের পাঁলগ্রিত1 নর্য;কে 

ও বল! বায় (দে+্ দেখ। 

যজূর্ধেদ সংহিতা। $জআজৎ 

৮ কণ্তিকা। 

কি, ধনের জন্য--কি,বলের জন্য-_কি, 

পুষ্টির জন্য _সমস্ত ইউ সাঁধনের জন্যই, 
এই সমস্ত মানবমণ্ডলি যে সর্ববনিয়ন্ত- 

দেবতার সখ্য, প্রার্থনা করে, ভাহারই 

উদ্দেশে এই হবি প্রদত্ত হইতেছে, এই 

হুতি সুসিগ্ধ হউক,। ১ 

৯ কণ্ডিক।। 

যজমান ও যজমানপত্বীর উপবেশনার্থ 

যে কষ্কাজিনদয পাতিত হইবে তাহারই 
সন্ধিভাগ স্পর্শ করত জমান এই মন্ত্র 

পাঠ করিবে-__ 

হে কৃষ্ণাজিনদ্বয়। তোমরা ধক ও সামের 

ছার! প্রণীত শিল্প্বরূপণ* হইতেছ,তোমা- 

দিগকে স্পশ কবি, ধেঁপর্য্যস্ত যজ্ঞের 

শেষ ঞ্ক্ পঠিত ন! হয় তাঁবৎ আমাকে 

আশ্রয় প্লদান কর। তোমবা যে হেতু 

 _ তিনিই একমেবাদ্িতী ঘম্। 

1-কুক্কু য্ভুতে (৬, ১, ৩) এই বিষয়ে একটি 
আখ্যাধিকা আছে। যথা-“দেবগণ খকৃও 

সামকে যজ্ঞের অন্য গ্রহণ করিলে, ইহার! 

কুষ্ণমৃগু রূপ ধারণ করিল লুতিয়াং এই রুষ্ঃমৃগের 

চর্দ্ে সবে শুক্রবর্ণ দেখ। যায় তাছাই খকু বেদের 

কূপ ও যে ক্ৃষ্বর্ণ দুশ্য হয় তাছাই ল।মাবেদের 
স্ন্প। 



১১ 

আধার স্বরূপ হইতেছ অতএব আমারও 

আধার হও। তোমাকে নমস্কার কবি, 

এই ঘজ্জে আমার যেন কোনরূপ বাধা 

নাহয়। ১ 

১০ কণিকা! 

প্রথম মন্ত্রে মেখলাঞ্* গ্রহণ করিবে__ 

হে মেখলে। তুমি আঙ্গিরস খবিগণ 

কর্তৃক প্রকাশিতণ* অঙ্গ-রস হইতেছ, তুমি 
উর্নাতস্তর ন্যায় স্বকোমল,আমি তোমাকে 

ধাবণ করি, তুমি আমাকে অন্ন রস প্রদান 

কর। ১ 

দ্বিতীয় মন্ত্রে এ মেখলাব নীবিঞ বন্ধন 

করিবে__ 

হে মেখলে ! তুমি সোমদেনতাব প্রিয়- 

বম, আমার নীবি হইতেছ । ২ 

-এই[ মেখলা, বিশিশ্র শণ ও মুক্জে, বেশীব 

মাধ ত্রিরৃত আকারে প্রস্তত কবিতেঁ হয এবং 

বন্তের নিম্নে পরিহিত হয (যেমন খুষ্ধি ) | 

শ-এস্থলে একট আখাযিক। আছে ঘযথ! - 

অজিবোবংশাবতংস খবিগণ স্বর্গ যাইতে 

যাইতে পথিমধ্যে আছারার্থ আনীত আন্নবস 

ভাগ করিতে প্রব্ত্ত ছঈটলে আপনাঁব! সমভাগ 

মাধ্যন্দিনী শাখা । 

বি ১ রি 

৫৩ 

তৃতীয় মন্ত্রে মন্তকে উ্ধীশ. ধারী 
করিবে-_ 

হে উষ্ভীশ ৷ ভূমি এই বহ্ুব্যাঁপী যজ্ঞের. 
কল্যাণ স্বরূপ হইতেছ, আমি যজমান 

অতএব আমারও কল্যাণ কর । ৩ 

ত্রিবলি কা পঞ্চবলি কৃষ্ণবিষাঁণস% এই 

চতুর্থ মন্ত্রে উত্তবীয বসনেব দশাতে বন্ধন 

করিবেণ"_ 

হে কৃষ্ণবিষাণ । আমাদের দেশের কৃষি 

স্থশস্য কর। ৫ 

যষ্ঠ মন্ত্রে উদুম্বরঞ্ দণ্ড গ্রহণ করিবে-_ 
হে বনস্পতি-সম্ভৃত দণ্ড! তুমি উন্নত 

হও, যে পর্য্যন্ত এই যঙ্জীয় শেষ খক্টি 

পঠিত না হয় তাবৎ আমাকে পাপ হইতে 

বিশেষরূপে রক্ষা কর | ৬ 

১১ কণ্তিকা ৷ 

যজমান প্রথম মন্ত্র পাঠে খ্ত্বিকগণকে 

যঙ্ঞানুষ্ঠান কার্যে আদিষ্ট কবিবে-_ 

হে খত্বিকগণ ! এই দেখ যজ্ঞাগ্সি, এই 

৬ _কৃষ্তমৃগের শৃঙ্গকে কৃঞ্তবিযাণ লল। যাষ, এ 

লই! উদ্বৃত্ত ভূপৃষ্ঠে নিক্ষেপ কবিলেন তাহা | শৃঙ্দে তিনটু বা পশীচটী বেখ! থাকিবে । 

হইতেই এই শণ ও মুঞ্জের প্রথম উত্পত্তি"। 
1- ছুই মুখ একত্র করিয়া গ্রস্থি বন্ধনক্ডে নী 

বলা যায়। 

1-এই শৃঙ্গের দ্বাব! কণুষন (চুলকাঁন ) 

এভূতি কার্ধ্য সম্পন্ন কৰিতে হুষ। 

[যজ্ঞ ডুমুরের ডাঁল। 



৫8 যজরেদ সংহিতা । ৪অৎ 

(দেখ যন্জীয় অন্যান্য উপকরণ ভুঁতঃপর অলক্ষ্য হইয়া থাকি এবং ক্ষুৎুপিপাসা- 

ব্রতানুষ্ঠান আরম্ভ কর ৷ ১ দোষ শুন্য হইয়া স্থিরচিত্তে যজ্ঞকার্ষ্যে 

দ্বিতীয় মন্ত্রে জমান আচমন করিবেন-_-| অ্যুক্নতি সাধনে সমর্থ হই অতএব অস্বৃত 

আমি এই আরন্ধ অনুষ্ঠানেব স্থুসিদ্ধের | জ্ঞানে পান করিয়া থাকি । ১ 
জন্য চিরন্থখের * নিদাঁন” যজ্ঞ কার্য্ের 2 

উপযুক্ত তেজস্কব দৈবী বুদ্ধি প্রর্থন! করি। ১৩ কণ্ডিকা । 

এতাদৃশ সর্বব প্রশংসনীয় বুদ্ধি আমাদের ; প্রআব ক্লুরিবাৰ পুর্ব্ধে এই মন্ত্র পাঠ 

বশীভূত হউক । ২ করত কৃষ্ণবিষাঁণ দ্বাবা কতকগুলি ঘুটিং 

তৃতীষ মন্ত্রে সকলেই অ-মৃশ্মুষ পাত্রে | বা তৃণ গ্রহণ করিবে 
দুগ্ধ পান করিবে-__ | হে যজ্ঞপুরুষ। এই পৃথিবী তোমাৰ 

যে দেবগণ মন হইতে উৎপন্ন এবং ূ যজ্জী শবীর | ১ 

মনের সহিত কার্য্যকবঞ%, তাহারা এই অনু- | দ্বিতীয মন্ত্র পাঁঠ করত মৃত্রত্যাগ করিবে 

ষ্ঠানে নিপুশতা প্রদর্শন কবত আমাদিগকে | আমি মুত্র ত্যাগ কবিতেছি, ইহা প্রজোৎ 

রক্ষা করুন, আমি তীহাঁদিগেব উদ্দেশে ূ পাদনের নিল রেতঃ নহে অতএব হে 

আহুতি প্রদান করিতেছি এই আছতি। ছুপ্ধপাঁন-জন্য বিকৃত জল! পাপদরূপ 

"সিদ্ধ হউক । ৩ ? তুমি আমার শরীর হইতে নির্গত হইয়] 

॥ ' পৃথিবীতে প্রবেশ কব | ২ 

; তৃতীয়, মন্ত্রে সেই মৃত্রোপরি এ গৃহাত 
১২ কণ্তিকা। 

এই মন্ত্র পাঠ করত স্বীয় নাভিমগুল লো, বা তৃণগুলি প্রক্ষেপ করিবে__ 

পর্শকরিখে_ * হে পৃথিবী-সম্ভব! এই পৃথিবীতেই 

স্থখসেব্য, জলবঃ তরল, পীত, ছুগ্ধ মিশ্রিত হও । ৩ 

দেবতা? *আমাদের উদরে অবিলম্বে 

স্থজীর্ণ হও । আমরা! তোমার সেবঁনৈ ১৪ কগ্ডিকা । 

অল্প বা. অধিক সর্ব প্রকার রোগেরই | এই মন্ত্র পাঠে বেদীর অধোভাগে পূর্বব- 

*- ইজিয় দকল। দক্ষিণ কোণে শয়ন করিবে -- 

পশলা সত 



১৭ ক মাধ্যন্দিনী শাখা । ৫৫ 

হে অগ্নে। তৃমি ভালবপে জাএ্রত থাক, “সি ব্রত-বক্ষক অতএব সমন্ড যজ্ে। 

আমবা কিঞ্চিৎকাল স্থখে নিত হই। তুমিই বিশেষ স্তবনীয। ১ 

নিপ্ড্রিতাবস্থ।(য গামাঁদিগকে তুমি সতর্বতাব অগ্নিতে হুবনার্থ আনীত উপস্থিত সুবর্ণ 

সহিত বক্ষ! কব। আবও প্রার্থনীয খদ্ড স্পর্শ কবত এই মন্ত্র পাঠ কবিবে*_ 

--তোমাব প্রসাদে পনশ্চ যেন একদ্ধ হে সোম ধনদাতা সবিতা দেবতা 

হই (এই নিদ্রাই যেন মহানিত্। না হব। ১ আমাদিশকে এই খন' প্রদান কবিষাছেন 

চা হমিও এই প্রকাব প্রদান কব, বাব বাব 

নিন এাদান কব ।২ 
শিস্পিসসস 

বুদ্ধ হইযা এই মন্ত্র পাঠ কলিল্ক 

(সই মন আঁগাত পনবাণ ত হইল, সেই ১৭ কণ্ডিকা। 

শ্যপননা ত হষ্না মেই গণ পন যজ্তশালাব দাব কদ্ধ ববিষা" ঞ্রুবাস্থু বত 
পাণত ভইল, ঘেই গ্রাস! "নলাণত জুহতে চাবিবাব গ্রহণ কবিষ! ক্শী তৃণে 

হইল, দেই চক্রু পুনবাণত হইল, তেই স্ববর্ণ খণ্ড বন্ধন কবত এই মন্ত্র পাঠ 

-শ্রা প্রনশাত হইঞশ যিনি সমস্ত প্র্ববক তাহা নিপক্ষপ কবিবে-- 

শণশদন হিতসাপান তৎপব লাহাব " হে শুক্রবর্ণ আম । এই ঘ্বৃতই তোমার, 
'াশ্য বাধ দা লেভই সমর্থ নাল, সেই শখাব স্বব্প| ণব২ এই হিবণ্য হোম! 

এলা বক্ষক (লাঠব ) অগ্ি আম দিশিকে ণহ তেজ | । অতএব এই ভ্ঁতপ শবী 

5/8559 রা যদি কে নদশ্ত দল জানিতে পাবে যে যক্ষ- 

টি মণ্ডপে প্রকাশ্ন্ধপে সুবর্ণখণ্ড ব্যবহ ও হইতেছে, 

তণছা, হইলে হঠাৎ উতপণৎ, উপর্ুক্ছত হুইন্ছে 

পাঁবে এই জনই বোধ হুষ সেই অমন ছা! 
মজ্জেপাক্ষিত যজমান কোন কাঁবণে | বঝোবব্যব্কা হইশাছে। 

কুদ্ধ হইলে বা যজ্ঞ বিকদ্ধ ভাষণ কবিলে, . +-্তান্তি দাবা বহিশিখা প্রৰদ্ধ“হয ইহা 

ক্রোধ শাস্তিব পবে সেই দোষ পরবিহাবেব | প্রশ্ত)স্ষ সিদ্ধ স্ুতব1ং ঘৃতকে অগ্নির * বীক বলি 

স্তব কব! যায 
জন্য. এই প্রথম মত জপ কবিবে-- ৪1 অগ্পিভেজ্ঞ ২ জাকো ছিবণ) ইন তৈত্তি বধ, 

হে অগ্নি দেবতা । এই মনুয্যলোকে (,শ্রণতি-এলদ্ধ ৩, ২, ৪, ৮। 

১৯৩ কর্িকা। 



৫৬ 
শশা 

'বেব ছ"বা৷ এই হিবণ্যে মিলিত গত 

ভ্রাজ* লাভ কব।১ 

পবে এই কপ্ডিকাৰ অবশিষ্টাংশ ও 

অস্ত্িম কপ্ডিকাঁৰ আদ্যাংশ মিলিত, মন্ৈক 

পাঁঠে উহ! অগ্নিতে হবন কবিবে_- 

বাক্য হুমি অর্তিশয বেগ গতি অথচ 

মনেব অধীন, এই যজ্ঞ কায্য সিদ্ধিব জন্য 

প্রীতি স্ববপ--২ 

১৮ কণ্থিকা। 

--অব্যর্ প্রযুক্ত তোমাঁব প্রকাশে আমি 

যেন শাবীব যন্ত্র সকলেব দাঁর্য লাভ কবি । 

এই আজ্য স্বন্দৰ আহুত হউক । ১ 

এই মন্ত্রে সেই কুশতৃণে বদ্ধ জুহস্থ স্থবরণ, 

জুহ হইতে উদ্ধৃত কবিবে-_- 

হে হিবণ্য। তুমি দীপ্যমান,তুমি তাহল[ 

দেব নিদান, তুমি অশিদহেও ক্ষষহীন, 

তুমি সমস্ত দেবগণেব গীতি ক্বাবণ স্ব 

টব 

সপ 

১৯ বগ্তিকা। 

এই (উনবিংশ ও বিংশ) কপ্তিকাদ্বযে 

সোমক্রষণীণ* মন্ত্রপৃত কবিবে _ 
০০০ 

_তরজ শব্দে প্রকৃষ্ট দীপ্তি জোম ( বল্পী খা 
চক্র) দ্েবতাঁকেও ভ্রাঁজ বল! বাষ উততৎ ৩,২৯৪ ৯। 
রা যাহার বিনিমধে সোঁমলতা! ক্রীত হইবাঁধ 
উপক্রম হয়, সেই গাঁতীকে সোমক্রযণী বল] 
যায়। 

যজুর্বেদ সংহিতা । 5 অৎ 
শি শি ৮৮ 

হে বাজ্ষ্* সোমক্রযণি। ভুমি চিত্ত 

স্ববপা,ণ* তুমি মনঃম্ববপা, তুমি বুদ্ধি- 

স্বপা। তুণ্মি (যজ্জকার্যে প্রতিপদেই ) 
দক্ষিণা। তুমি (জ।তিতে ) ক্ষত্রিযা । 

তুমি এই যজ্ঞেব প্রধান উপকবণ। তুমি 

অদীনা | তুমি দ্বিশীর্ষাণা ৷ তুমি আমাদেব 

এই গাঁতী বাস্তবিক সোমের মূলঃ নছে-_ 

ইছা মূল্যেব প্র।তভূমাত্ত স্ততবাঁং ইহু ব?সাম- 
ভ্রষণীত্ব বাকামাত্রেই পধ বসন্ন অতএব ইহাকে 

'বাক্যটৈবত বা বাঞ্াম ৬থব1 বাঁও মাত্র বল! ঘাষ | 

1-অন্তঃকবণ তিন প্রকাৰ চিত্ত'মন ও বুদ্ধি| 

এস্লে এ রপত্তত্রযরূপে সেই মোম এ্যণী শভীব 

স্ততি হইতেছে; কোন একটি পদার্থ দেশখয1 
সর্ব প্রথমেই একটা! কিছু দেখিলাম এইরূপ যে 
উচতন্যলজ্ঞাঁন,তাহাই চিত্তের কশ্য তাহা আব/ 

ছিত ক্ষণে্চ ইহা এই ভইতে পাঁবে এই জক্ষশ্প 

জ্ঞানটি মনেব কার্ধ* পবক্ষণেই ইহা? এই বটে 

এই ঘিশ্চষ জ্ঞানটি বুদ্ধিব কার্ধয | যেৰপ হস্ত 

পাদাঁদি দশটা কবণ দ্ব রা বস্ত্রব বাহ্যিক গ্রছণ 

সম্পন্ন হয, সেইরূপ এই তিনটিব দ্ব/ব1 অস্তবে 

গ্রহণ সম্পন্ন হুহুয।থাকে এই জন্াই ইহছুণদিগকে 

তন্ত কবণ বল] যায 

1 আ্“৩তে উক্ত হুইযাছে যে ইজ্জ। বকণ 
সোম এবং দ্র এই চাণ্ব দেবতা ক্ষত্রিষ (মাঁধ্য* 

বৃহণ ১,২ ১৩ কাণু০ বৃছ০ ১১৪১১) সেম শব্দে 

চন্দ্র এবং লোমলতা, বেদে সোমলত! ও লোম 

চেক্দ্র) দেবতা একা ত্বজপেই সর্বত্র স্ত্ত হইঘ। 
থাকেন সোমলত বা চক্দ্রলতা মোম বা চজ্র 

উভষই ক্ষত্রিষ | এস্ছলে তন্বিনিমষে প্রতিভূবপে 

প্রদেষ গ্রাভীটিও সেই অনুসারে ক্ষত্রিষা। 

ণ-দ্বিশীর্ব শব্দে সংবৎসর-দাধ্য জো তিহ্টা- 
সাদ্দি সোম-যাগ এই যাগ সকল দুইভাগে 



২২ কৎ 

এই যজ্জে ক্রমে প্রাউ্যুখী ও প্রত্যড মুখী 

হওক । এই যজ্ঞের ইটদেবতা ইন্দ্রতাহা 

রই প্রীতিব জন্য তোমাকে উপস্থিত কর 

হইযাছে অতএব মিত্র দেবতা! তোমাব 

দক্ষিণ পাঁদ বন্ধন ককনণ* এবং পুষ।ধু 

দেবতা তোমাকে গন্তব্য পথে বক্ষ 

করুনণা | ১ 
সপ 

২* কণ্ডিকা। 

আমন] তোম।কে ষোমাহরণে প্ররৃত 

করিতেছি,এই স্গগুকার্যে তোমাৰ মাতা। 

তোমাকে অন্তমতি দান করুন, তোমাৰ 

পিতা তোমাকে অন্বমতি দান করুন, 

তোঁমাব মহোছব ভ্রাতা» £তামাকে আনু 

বিভক্ত । প্রথম যগ্াস-সাঁধা আদি ভাগকে 

£প্রাষণীয এবং দ্বিতীষ যণাস-সাধ্য শেষ 

ভাগকে 'উদযনীষ' বলা যায-এই প্রাষণীয ও 

উদযণীয কাঁলছযই এত।দৃশযত্তের প্রধান আঁদ- 
বণীয অতএব ইহা শীর্য- 

হুইয1 থাকে, এই জন্যই ঈদৃশ যাঁগকে দ্বিশীর্য 
বল] যায এস্থলে সেঃক্রযণী গাভীকে দ্বিশীর্য 

বলাষ যজ্ঞ ন্বকপে স্তুতি সম্পন্ন হইল | 

- প্রথমত সোৌঁম-ক্রেতাব প্রতি প্রাঁড. মুখী, 
পরে যজ্ঞীয অন্যান্য খত্বিকৃগণেব প্রীতি এ ত্যঙ. 

মুখী। রঙ 

1-ট্বদিককাঁলে, গাঁভীৰ গলদেশে বন্কুনবজঘ, 

দিবর বীতি ছিল না! । ্ 

£-নুর্ঘয | ৭ অর্থাৎ আলোক প্রদান,ককন। 

মাধ্যন্দিনী শাখা । 

মস্তক বাঁলিযা স্তত |" 

রি 

মতি করুন, তোমার নীরা রুট 

তোষাঞ্র অনুমতি দান উর | হে দেবি। 

তুমি ইন্দ্রের প্রীতি সাঁধন উদ্দেশে সোম- 

লত| দেবতাকে লাভ করিবাব জন্য গমন 

কব, কদর দেবত। তোঁমান্তক প্রবৃত্ত করুন, 

তুমি সোমস্থা হইযাণ পুনবাঁগমন করএ১ 

২১ কণ্ডিকা | 

সৌঁমক্রযণী উত্তরদিকে চালিত করিবে 

এবং তাহার পশ্চাঁ পশ্চাৎ অন্ুগমন 

কবত এই মন্ত্র পাঠে স্তৃতি করিবে__ 

হে মোমক্রযণি! তুমি বস্থদেবতাঁব 

শক্তি স্ববপা% ত্মি অদ্দিতি, তুমি রুদ্র- 

শক্তি, তুমি আদিত্য শক্তি, তুমি চন্দ্র শক্তি; 

ব্বহস্পতি দেবতা তোমাকে হৃখের জন্য 

বমণ করুন, রুদ্রদেবতাও বহ্ছগণেন' 

সহিত একত্র হইযা! তোমাকে উপভোগ 

ককন। ১ 

২২কগ্ডিকা। 

সোমক্রণীব পশ্চাঁ পশ্চাত ষট্পদ 
লা 

গমনানস্তব সপ্তম পদ ভূমিতে ৯ ? ৮ 

ূ ্৯-_অর্থাৎ যে পাঁলেব মধ্যে তুমি সব্বপ। ঞহ 

স্থিতি কর, সেই পালের (এক এক পাঁল গা 
একত্র সঞ্চরণাঁদি কবে,ইহা! বোধ ছধ কাহীব' 
অবিদিত মহে | 1-অর্থীৎ সোঁম ভিইখ) | 



৫৮ যজুর্বেদ সংহিতা । ৪অৎ 
সা সপপিপপশসপপ্পাা 

হইবে এবং তখায এ সৌমক্রয়ণীর ধুর- | যষ্ঠ মন্ত্রপাঠি করত অধবর্ধয স্বীয হৃদয 

চিহ্নে কিঞ্চিৎ হিরণ্য-খগ্ড স্থাপন কবত | স্পর্শ কবিবে__ 

তছুপবি এই প্রথম মন্ত্রে স্বতাহুতি প্রদান | আমরা (খাত্বিক্গণ ) যেন এই এষ্বর্য্য- 

করিবে-- ভোগে বঞ্চিত না হই। ৬ 

অদিতি পৃথিবীন্প মস্তক স্বৰপ এই দে পৰে এ ৃৎুপিগড জমান পত্বীকে প্রদ্ভ 

যজনঞ% ভূমিতে আঁমি এই ম্বত্ব ক্ষরণ করি-; হইবে এবং মেই সমষে নেতাঞ্চ এই সগ্ুম 

তেছি--এই সোমক্রযণীব পদ-চিহ্ন ঘ্ৃত ; মন্ত্র  পত্ীকে পাঠ কবাইবে-_ 

সিক্ত করিতেছি ।১ কুলবধূতে (আম।তে ) এই এশা চিব- 
| 

দ্বিতীষ মন্ত্র পাঠ কবত স্ফ্য দাঁব। বাঁবত্রয ৷ স্থিত হউক। ৭ 

পবিলিখনণ* কবিবে__ | দির 

ক্রয়ণীর পদ-চিহ্ন। তুমি আমা । হে সোঁমক্রয়ণীর পদ-চিহন 1তু বত ্র 

দিগতে বমণ কব ।২ 

ভৃতীষ মন্ত্রে এ পবিলিখিত ম্বপিগু 

স্থালীতে গ্রহণ করিবে-- 

হে সোমক্রযণীর পদচিহ্ন ! আমলা তো- 

অনন্তভব সোমর্ণীব দৃষ্টিব সহিত যজ 

মান পত্বীব দৃষ্টি যে।গ কবাইফা অর্থাৎ 

উহ্বাবা পবস্পর্বাবলোকন ব নিতে থাকিলে 

সেই সমযে ঘজ্মান-পত্বীকে এই আশা, 
মাব বন্ধু।৩ ৃ 

। মন্ত্র পাঠ কবাইবে-- 
চতুর্থ মন্ত্রে উহ! যজম|নকে প্রদান . 

হে মোমক্রযণি! ভুমি ঘঙ্ঞাষ প্রধান 
কবিবে-- | 

দর্সিণা, বিশালনেত্রা তুমি প্রদীপ বুদ্ধিতে হেযজমান। এই তোমার এর | ৪ রি 
৷ স্থস্পন্ট রূপে আমাকে ( পত্বীকে ) দেখি- 

পঞ্চম মন্ত্রে উহা ঘজমাঁন গ্রহণ করিবে__ । ৃ তেছ। ভুমি আমাৰ আয়ু নষ্ট করিও 
অবশ্য ইহ! আমাব এশ্বর্ধ্য | ৫ | 

না, আমিও তোমান আষু নব কবিব 

না,__হেদেবি। আমি তোমান এই ”--যে তুমিতে দ্েবগণের যজন-্পুজন-ুগ্রীতি- 
সাধন, হইয1 থাঁকে তাহাকেই দেবঘজন বল! 
ঘাঁষ অর্থাৎ যজ্মণ্ডপ । 

|- মৃদন্তঃ-প্রথিষট বর্ড.ল, ত্রিকোণ বা চতুব- 
দি প্রকাবে খননোপঘোগী চিহ্ু কবণ। 

চি 

৯ নেতা-উন্নেতা, অধমু্যর সহ্কাবী জনৈক 
খত্বিক। 



২৫কৎ 

সম্যক্ দর্শনেব ফলে যেন বীব পুভ্র লাভ 

করি। ১ ্ 

২৪ কণ্ডিকা। 

যজমান, অধ্বযু্কে লক্ষ্য কবিণা এই 

চারিটি মন্ত্র পাঠ কবত ক্রীত দোমগুলি 
চাবিভাগ কবিবে-- 

হে অধ্বর্ধ্যো। ভূমি এই সোঁম দেবতাকে 

আমাৰ এই নিবেদন অবগত কবাও। 

' যথা) হে সোম । তোমাৰ এই ভাগ 

গাধত্রী ছন্দে* ব্যবহৃত হইবে। ১ 

হে অধবর্ধ্যো । তুমি এই মোম দেবতাকে 
আমাৰ এই নিবেদন অবগত কবাও। 

(নথা-)হে সোম তোমাৰ এই ভাগ 

ত্রিউ,প্ ছন্দেশ, ব্যধহৃত হইবে ।২ 
হে অধ্বর্ধ্যো। তুমি এই সোম দেব 

তাকে আমাৰ এই নিবেদন অবগত ববাও। 
(যথা) হেসোম। তোমাব এই ভাগ 

জগতী ছন্দে ব্যবহৃত হইবে 1০ * 

*- অর্থাৎ অগ্িদেবতাব হুব্য হুইবে। জাম 

বেদীষ ইদবত ব্রাক্ষণে নির্দিষ্ট ছুইযাঁছে যে 

গাঁঘত্রীচ্ছন্দের মন্ত্রগুলি প্রাশ অগ্রলিব জন্যই । 

অর্থাৎ ইজ দ্েবতাৰ হুব্য হইবে | ! 

সা টদণ ব্রা &দখ । 

মাধ্যন্দিনী শাখা। ৫৯ 

হে অধ্বর্ধ্যো ! তুমি এই মোম দেন্যতাঁকে 
আমাবঃ এই নিবেদন অবগত করাও।' 

| (থা_-) হে সোম! তুমি উঞ্চিক্ প্রস্থতি 

ূ সমস্ত ছন্দোবর্গেব সাত্রাজ্য লাভ কন |৪ 

| পু্ববগুখ উপবিষ্ট হইব! এই মন্ত্রে এ 

| সোম আলভন কবিবে _ 

| 

ূ 

হে ক্রীত-সোম ! এক্ষণে তৃমি আমা- 

।,দিগেব, এই দৃশ্যমান শুক্র প্রভৃতি তৌ- 

মাব গ্রহ্ণ*ষে সকল মহাত্মাবা ত্বদীষ সারা- 

সাব বুঝিতে সমর্থ তাহারা অদ্য তোমাকে 

। ইহাতে চযনধ্ঃ করুন 1৫ 
] ০০ 

| ২৫ কণ্ডিক।। 

।, প্রথম মঞ্্রী দশবাব পাঁঠ করিতে ২ 

। মন্তকেব উঞ্ধীষ ছিগুণ বা চতুগুণণা 

।*কৃবিষা, তাহাতেই সোমবল্লীগুলি গ্রহণ 

ককিবে__ 

৭ অর্থ উষ্চিকু ছন্দে ভাধবাধ্য সবি 

দেবতা, অনুষ্ট,পছন্দে আবাধ্য ফোম দেবতা, 

* বৃহতীচ্ছন্দে আবাধ্য স্পতি দেবতা, বিবাউ.- 

| ছন্দে আাবাধ্য মিত্রাবকণ দেবভীব ছব্য হইবে । 

সা০ টদ০ বাঁ০ দেখ ।» 

গ্রহ শব্দে সোম বসেব আাঁধাব পাত্র । এ 

গুিব নাম-_শুকর, এজ্বাঁষৰ, টা 
ত্যাদি। 

অর্থাৎ কোন্ বল্লীটী স-ন।ব কোটী অ-সাব 

পৰীক্ষণ ক্ষত বাছাই ,কবিখা গ্রহ গুলিতৈ বক্ষ 

1 

ত্র 

| 
] 

! পা 
1 ইত্য 
1 

| 
1-অর্থাৎ বিশ্বেদেৰ! দেবতাদিগেব ইবা হইবে, করন। 

লাও দত ব্রা” গদখ; ! ॥ 
। “খু _বজ্জুব না পাঁক দখা লইবে 



৬৪ 

যে দেবতার তেজঃপুঞ্জ দ্যাব্যা পৃথিবী 

ধ্যে সর্বত্রই দেদীপ্যমান, যিনিক্রান্ত- 

গ্মী,যিনি অ-প্রতিহত-ক্রিষ,যিনি বমণীয় 

ন-দাতা, যিনি সমস্ত চরাঁচবেব প্রিয়তম, 

ঘনি অনুপম কুল্পনা শক্তি সম্পন্ন কবি, 
শিহার অপরিমেয় দীপ্তি সকলের উপরেই 

বরাজিত রহিযাছে, নভোমগুলেও এই 

অনস্ত নক্ষত্র মণ্ডল ধাহার দীপ্তিতে দীপ্তি 

বান, যিনি কৃপাবশে স্বর্গ নিশ্মাণে সিদ্ধ- 

নস্থল্পে, হিবণ্যপাণি,__সেই জগৎ্প্রসধিতা 

দেবতাঁকে অচ্চনা করি ।১ 

দ্বিতীয মন্ত্রে এ উষ্ভীষেব মুখদ্ধব মিলন 

কৰত এ গাইট বন্ধন কবিবে _ 

হে সোম ! প্রজাঁবা তোমাকে দেখিষা 

হ্খী হইবে এইজন্য তোমাকে বন্ধন কবিষ। 

লইয! যাঁইতেছি '২ 

তৃতীয মন্ত্রে এ গাইটেব মধ্যে অঙগ,লী 

দ[ন পূর্বক বিববন্চ কিবে-_- 

হে সোম! প্রজাগণযেন তোমাকে জীবিত 

প্রাণ্ত হয় এবং তুমিও যেন তাহাদিগকে 

জীবিত প্রাপ্ত হও । ৩ 

লিপ স্পা 

ূ 
র 

ঞ৬-বিবর করিবে অর্থাৎ দৃঢ়বন্ধন শিথিল 

যজুর্বেদ সংহিতা । ৪জৎ 

২৬ কণ্তিকা । 

যাব পবিমিত স্থবর্ণে সোম ক্রয় কর! 
স্থির হইয়াছে সেই সোম মূল্য স্থবর্ণ-খণ্ড 

সোমপুঞ্জে স্পর্শ করাইয়। প্রথম মন্ত্র পাঠ 

করিবে-_ 

হে সোম। তুমি দীপ্ত, তোমাকে এই 

দীপ্ত স্বর্ণ খণ্ডের বিনিময়ে ক্রয় করি- 

তেছি, হে সোম। তুমি আহলাদকব 

পদার্থ, তোমাকে এই আহ্লাদকব স্থবর্ণ 

বিনিমযে ক্রযঘ করিতেছি, 

হে মোম তৃমি অস্থত, তোমাকে এই 

অস্বত স্বর্ণ খণ্ডে বিনিমষে ক্র করি- 

তেছি 1১ 

দ্বিতীষ মন্ত্রে এই স্থৃবর্ণশবণু” সোমবিক্রে- 

খণ্ডের 

তাঁব হস্তে প্রদান কবত তাহাকে কম্পমান* 

করিবে-_ 

হে সোম-বিক্রেতঃ ৷ তোমাকে মোমেব 

মূল্য এই স্বর্ণ খণ্ড প্রদন্ত হইতেছে,পূর্বব- 

দন্ত মূল্য প্রতিভূ গাভীটি প্রতিপ্রদান কব।২ 

তৃতীষ মন্ত্রে সোমবিক্রেতাকে পুনশ্চ 

সোম মূল্য-প্রতিভূ একটি গাভী প্রদান 

করত সম্প্রতি দন্ত স্ত্রবর্ণখণ্ড পুনবাদান 

করিবে__ 
শে স্পেশাল 

*_ হস্তে সুবর্ণ গ্রহণ করিলেই দন্্যুভয উপ- 

করিবে, অন্যথা বাই-প্রবেশাভাবে শুক্ষ ছইম1 | স্থিত হয সুতবাং কম্পন-সন্ভ1বন! অথব1 অপ্রাপায 

ন্ট হইতে পারে । বস্তুর প্রাপ্তিতেও ছর্ষে কম্পন সপ্তব | 



২৭কৎ 

হে সোমবিজ্কেতঃ ! তোমাকে সোমেব 

মূল্য-প্রতিভূ এই গাতীটিই পুনঃ প্রদ 

হুইল, ইতি পূর্বে দিয়াছি যে স্বর্ণ খণ্ড 

তাহা প্রতিপ্রদান কর।৩ 

চতুর্থ মন্ত্রেব প্রথমাদ্ধ” পঠ করত পশ্চি 

মাভিমুখ অজারপ্* সহিত সম্ভাষণ করিবে 

এবং দ্বিতীয়ার্ঘ পাঠে ক্রেষ* নোমকে 

উত্ভেজিত কবিবে-_- 

হে অজে ৷ তুমি প্রজাপতির শবীব |'এবং 

প্রজাপতির বূপপ্ন হইতেছ স্থতবাঁং অতি- 

শয স্তবনীয। হেসোম' এই উৎকৃক্ট 

পশুর বিনিমযে তোমাকে ফ্রয কবিতেছি, 

তোমাৰ প্রসাঁদে যেন বহুতর পোষ্য পোঁষণ 

কবিতে সমর্থ হই। ৪ 

২৭ কণ্ডিকা। 

বাম হস্তে সোমশ্বিজ্রেতাকে অজা গরদান 

কবত প্র থম মন্ত্র পাঁঠেদক্ষেণ হস্তে সোম 

গ্রহণ কবিবে_- * 

হে সোম' তুমি বন্ধুবপেশ আমাঁদিগের 

--তাজান্ছাগ।! 

1- «প্রজাপতির তপ:এভাঁবে এই অজা-শরীর 

উত্পন্ন হুইযাছে' ৩ ৩ ৩,৮। 

$-'প্রজীপতি ত্রিগুণ সুতরাং ত্রিবপী এবং 

অজাঁও বর্ষে বারত্রয প্রনব করে, এই সাঁদৃশ্োে 
অজাকে প্রজাপতির রূপ বল] যাঁষ'৩ ৩,৩:৮। 

এ-সোমকে বন্ধন-দশাপনন রাখায যদি ক্রুদ্ধ 

'আধ্যন্দিনী শাখা । ৬৯ 

নিকটে আগমন কর, সাধুমিত্রবর্গেব পাল- 
য়িতা হও 7১ 

অনস্তব যঙ্মানের দক্ষিণ উরুতে বস্ত্র 

আন্তত্ কবত তছুপরি দ্বিতীষ মন্ত্রে সেই 

লোম স্থাপন করিবে__ 

হে দোম। তুমি এই ইন্দ্র্চ পুরুষের 
(যক্জমানের) দক্দিণ উরু আশ্রয় কব, এই 

উরু তোমা ইচ্ছা করে _তুমিও ইহাকে 

ূ ইচ্ছা কর স্তবাঁং এই সম্বন্ধ অবশ্য তো- 
| মাদের পবম্পব স্থখেব জন্য হইবে । ২ 

সেই সোমবিক্রয়ীর প্রতি দৃষ্টিপাত 

ৃ পুর্ববক এই তৃতীয মন্ত্র পাঠ কবিবে-_ 

হে স্বানাদি* সোমবক্ষক সপ্তদেবত। !ণ* 

| তোমরা আমাদিগকে এবং সোমক্রযার্থ 

ৃ উপস্থাপিত এই হিবণ্যাঁদি বস্ত-চষকে, 

রক্ষা কব, যেন কোন শক্র-কর্তৃক আমবা" 

বিনষ্ট না হই! এবং এই শুলিও বেন 

অপহৃত না! হয । ৩ 

ষ্ 

| হইয়া থাকেন সেই ভক্রাঁথের উপশম কবণার্থ বন্ধু 

বলিষ/জ্তব কবা হুইতেছ্ছে। 

৬-দেবগণ সোমবল্লী ব্রস্ম কবিষ! ইজ্দের দক্ষিণ 

উকতে স্থাপন কবিযাছিলেন, সেই স্মযে ইজ্জ 

যজমান ছিলেন, এইজন্য জমান মাত্রকেই ইন্ত্র 

বলণ যাঁষ, €তৈ ততিবি)। বস্তৃত ইজ্্-এশ্বর্য/বান, 
সুতরাং যজসান ইত্্র।  * 

শঁ ব্বানঃ ভাঁজ,ঞ্তউঘ!রি, বস্তারি, ছ্ত, সছত্ত * 

ও কশাহ। 
! 



৬২ যজুর্বেদ সংহিতা । ৪তাৎ ০222৫ 22-৯ 
২৮ কণ্তিক! | হে কৃষ্ণাজিন! তুমি অর্দেতিব ত্বক, স্বরূপ 

গৃহীত-সোম জমান উপবিষ্ট থাকিযাই : হইতেছ।১ 
এই মন্ত্রেৰ প্রথমার্ঘ পাঠ কবণানন্তব দ্বিতীয মন্ত্রে উহারই উপরি সেই মোমেব 

উত্থান কৰত অপবার্দ পাঠ কবিবে_-*  । গাঁইট বক্ষা কলিবে__ 

হে আগ্নে । আর্মাকে অস্যবহাৰ হইতে | | 
] 
1 

1 

[ 

হে সোম ৷ ভূমি এই অদিতিকে আঁশ্র 

[| কব।২ বক্ষা কর । স্ধ্যবহাবে প্রবৃত কর। (উত্থান) 

মোঁমাদি দেবগণকে লক্ষ্য কবিষা ভাঁমি | জনস্তব সেই সোম স্পর্শ করত তৃতীঘ 

উখান কবিলাম, এই কর্মফলে যেন উৎ ' মন্ত্র পাঠ কবিবে-- 

কষ্ট আু লাভ কবি। এব সেই আত 

চিরদিন যেন শুভবণর্ধ্যে নিযুক্ত কবিতে 

সমর্থ হই ! ১ 

বৃষভক্* দেবতা ছ্যুলোককে স্তম্তিত কন 

_এ সমষে যেন কোনরূপ বৃষ্টিপাতাদি 

উৎপাত উপাস্থৃত না হয । এবং অন্তবীক্ষ ৪ 

স্তক্তিত করুন__-এ সমযে ঝটিকাদি কোন 

২১ কণ্ডিকাঁ।:  উৎ্পাৎ যেন উপস্থিত না হয! অপব, 

এ পোঁমেব গাঁইট মন্তকে লইবা, হস্ত- ' পৃথিবীর বিস্তুততাও পবিমিত করুন অর্থাং 

দ্য গান্র বস্ত্রেব মধ্যে ব। পৃষ্ঠ ভাগে প্রচ্ছন : চতুদ্দিকেই দৃষ্টিতৈষ্ষ বিধান কক্ুন_ 

কলত এই মন্ত্রে শকটকে লুক্ষ্য কবিষ| কোন দিক্ হইতেই যেন, কোনবপ শক্র 

আক্রমন করিতে না পাবে। সমস্ত ভূবন গমন কবিবে - 

আমবা অদ্য কল্যাণকন পাপশুন্য সেই, এ, সময়ে শীন্ততাৰ অবলম্বন ককক। 

পথ অবলম্বন করিতেছি, ঘে পথে চৌলা ' সত, অবগত হউন যে, এই সমস্ত 

দিব উৎ্পণৎ নাই এবং যে পথে গ্মনে ৃ ক্রিয়াই বরুণণ* দেবতা সস্তোধার্থ 

অবশ্যই ইষ্ট লাভ হইবে । ১ ূ অনুষ্ঠিত হইতেছে ।৩ 

ছ_ বর্ঘণকাবী €দবতাকে বৃুষভ বল! যায অর্থাৎ ৩০ কশ্ডিক1। 
ছু ডি হুন্ডি প্রভৃতির কারণ তেজ। 

এ শকটের উপরি লিন মন্ত্রে কৃষ্ণাজিন 1 বকণনম্বাবরক | এখানে দুঃখের আব 

পাঁতিবে'- ,  বণকাবধ, তদরীয বিশেষ পর্িরিচষ অশ্রিম মন্ত্রে। 

াডিচা 



৩৩ কহ মাধ্যন্দিনী শাখা | ৬৩ 
পি 2০৬ সা সন 

৩৯ কণ্ডিক। তাহাদেব আলোকেন্গ প্রদীপ্ত হইফা এই 

সেই উষ্কীশ বস্ত্রের শেষ ভাঁগ কৃষ্ণা | অশ্বগণের দ্বারা বাহিত হইতে পাৰ? ১ 

জিনের সহিত দৃঢ বদ্ধ কবত এই স্তুতি মনত 

পাঁঠ কবিবে__ «৩৩ কগ্ডিকা। 

যে বরুণ দেবতা। জলবাস্ি.সমুদ্র গে ও? এই মন্ত্রে মোমবাহী দ্বিতীয়র্ণ* শকটে 

আন্তবীক্ষ বিস্তার বাখিষাছেন,পুকঘজাতি- নত বৃষভদ্ধব যোজনা! করিবে--- " 

তে বীর্য স্থাপন কবিষাছেন, স্ত্রীজাতিব ] হে বৃষতদ্ধয । তোমরা শকটের ধুবা 

বক্ষে ছুগ্ধেব সঞ্চাৰ কবিযাছেন, প্রানী | বহনে সমর্থ” তোমবা শকট-বহনে ক্লেশ 

মান্রেবই হুদষে সঙ্কল্প উন্থাপিত কবিষ! | বোধে অস্রপাৎ কর না, তোমরা শৃঙ্গ 

থাকেন, জীবমাত্রেবই উদরে জাঠবাপি দ্বারা কাহাকেউ পীড়ন কর না (গু"তাঁও 

উদ্দীপিত বাখিষাছেন, ছ্যুলোকে সুর্য্যেব | না) এবং তোঁমাঁদিগকে এই শকটে যুক্ত 

দেখিয! খাত্বিক্গণ আশ্বস্ত হওত স্বী 

ন্বীয কার্যে * বিশেষ মনোযোগী হইয| 

থাকেন অতএব তোমরা আগমন করত 

“সানন্দে এই শকটে যুক্ত হও, এব, 

সংস্থান কবিযাছেন,তিনিই অদ্রি শিখবে 

পামাণ সদ্ধিতে সোঁমবল্লীব উত্পন্তি নিম 

করিযাছেন , তিনিই আগাঁদেব নমস্য, 

তাহাকেই নমস্কাঁব ।১ 

৩২ কণ্তিকা । সঙ্কীর্ণ ছুর্গন পথে গমন কবিও ন!, কাঁবণ,তাদৃশ 
এই মন্ত্রে অশ্বযুক্ত শকটের উপৰি সম্মুখ পথে দল্স্যুভষ সম্ভব | তিত্ভিরি বলেন--'যে পথে 

্ধে 
ভাগে সেই কৃষ্ণীজিনাচ্ছাঁদিত উদ্ধীশবন্তরে *লুর্যোর এবং অগ্মির আলোক, আছে, সে পে 

দল্যুদলেব উপদ্রব ,অপেক্ষাকত অস্প | 

দৃঢবদ্ধ সোৌমগুলি ভালরূপে স্থাপন | *_দিবসে দুযালেকে এবং *বাত্রে আর্মি' 

কবিবে_ আলোকে । 
+-যদিও মূলে "দ্ধতীষ' দেব উল্লোখ নাঃ 

হে সোমোদরঞ্ কৃষ্ণাজিন। সূর্য্য ও | কিন্ত ইতিপুর্বেব মস্ত্েই অন্বদ্বযেষ* উল্লেখ বসি অধির দৃষ্টি পথ গমন করণ, মাহাতে | যাছে পুলক এক্ছলে এই সে বষকঘবেষ'উল্ে 
৬ - অর্থাৎ যাহার উদরেল্মধ্যে সোম রহি- ] হইতেছে সুতরাং শকটঘডই বম্পয় হইতে 

য়াছে। আবহ কিনি পঞ্জরই (২১কঝ্িকাষ ) শকটদ্হে 
ন-অর্থাৎ রাজমার্গে গমন কর, সন্ধক্ষারার্ত স্পেট উল্লেখ পাও যাইবে । 



৬৪ 

নিবাঁপদে যজমানেব ষ্বীয় গৃহ সকলে 

উপস্থিত হও | ১ 

৩৪ কণ্তিক1। 

এই মন্ত্র পাঠ বত যচগান এ শকট 

চাঁদনা কবিবে-- 

হে সৌম। তুমি আঠা বন্য।*কৰ 

হইতেছ অতএব হে ভূবস্পতে ! আমাৰ 

বজ্ঞমণ্জপ? পত্বীশালা গ্রভৃতি সমস্ত গৃহেই 

তৌমানে শমন কবিতে হইবে । তেমাঁকে 

আমি লইশ। খাইতেছি,ইহ! «ই পণীমাণ্য 

চোবেব। যেন অবণত নালা? দস্থ্যণ। 

যেন অবণত না হয । ভি পাল শেন 

অবণণত নাহ্য। ড্রজ্জন খপ্বোও নেন 

মি 

«€শ্যন পল্দীব ন্যায় ভ্রঃতনেন ভবিন্ষে 

তখাঁষ উপন্থিত হও, সে স্থলে আমাৰ এব” 

তামার স্থান স্তসপন্ধব ত বল্যাছে। ১ 

[ দোমক্রষণী সমাপ্তি] 

অনণশত ন। হয। অপ্রতিহত খল 

০০ 

৩৫ বদিব।। 

(সোঙাণমন ) 

প্রাতিপ্রন্থাতা প্রা£ীনবংশী৷ মজ্জাশীবাশ 

সম্মখেই যে স্থলে উত্তববেদী প্রস্তত 
পপীশীপী (শশা 

যজুর্বেদ মংহিতা। ৪ 

কবিতে হইবে, সেই স্থলে কৃষ্ণসাবঙ্গ 

বা (তদভাবে) লোহিত সাঁনঙ্গ একটি 

মগ লইযা লোমাগমনেব প্রতীক্ষা 

কবিবে এব পে|মবাহী শকটদ্বব তথাষ 

উপস্থিত হইলেই সেই ম্বগ আলম্তন 

কবত এই মনন পাঠ কবিবে-_- 

এঈ দৃ ("দৃশ্য চব(চবেব এবমাত্র মিত্র 

এবং সমস্ত হই খাদিব আববণকাঁবী দেব- 

তাৰ সমক্ষে, এই তোক্জামা দেবতাব 

উদ্দেশে এই নৈক্দে। উস [ কবিলাম 

খত্বিকণণ । তোমবা ইহাকে সদন প্রভা 

শ্লিলা ভঙ্গীক বু কল, এস” নে দেবতা 

দন হইত দে তেছেন ও দেখ দিতে 

ছেন খাভাব প্রভা সমস্ত দেবতা প্রভা 

শাঁন* বিজ্ঞান বীভ, ছু/লোকেব র্ধিপতি 

সু্য নামে প্রশ্দ্ধ সেই এই দেক্ন17- 

প্রসন কবিবাব ভন) শন্ত্র মল সবল পা) 

বব। ১ 
পাপ 

চে শপ 

বংশাঁ* উদগ্যণশ » উপগ্ব শা এপযস্ত নি্িভ 

| চ্ষ নাই উচ্ভ। উত্তববেদী নিশ্মাণেব পবে নির্্ম ৩ 

হইবে 

ঞ-_এস্মলে আঁলভ্তন-বধ | এই যৃগবলিটি সোশা- 
শমনেব আহ্লাদ লুচক, ইদানীন্তন আঁহল দ 
কার্ষেয ব' সম্মান বক্ষণার্থ ইহা পবিবর্তেই 

শতদ্রী (ততো প)-্বনি হুইয। থাকে? 

শঁ-জ্তচ্চি মন্ত্র ছিবিধ, ্তেত্র এবং শস্ত্র | থে 

"_যজ্ঞশালী ছুই অংশে বিশুক্ত-পরতীন- ! মন্ত্র গীত হইয। সামাকাব ধাবণ কবে তাহাই 



৩৭কছৎ 

৩৬ কণ্ডতিকা। 

প্রথম মন্ত্রে শিকটে উত্তস্তন* প্রদান 

কবিবে-_ টা 

হে কাষ্ঠিদণ্ড। ভূমি বকণ দেবতার প্রী 

তিব জন্য এই শকটে উত্স্তন বূপে ব্যব 

হত হইতেছে | ১ 

দ্বিতীষ মন্দে বৃষভ ্ বযকে 

কবিবে - 

হে শম্যা-ষ । তোসব] ক্কন্তপর্জ্বনীর্ঘ 

হইতেছ, বকণ দেবতাঁব প্রীতির জন্য 

০্মার্িগকে উন্মক্ত কবিতহি । ২ 

তৃতাশ মন্ত্র পা কখত চর্ববিভন। ধত্বিক 

আন্না আনযন কবত বক্ষ কবিবে+ 

স্তাঞএ এব পদ বাঞাদ্যমস 0 স্ততি পাহ্থাকেই 

শন্দ্র বল) যায । 

্৯_উন্তশ-উগন্কভ 7 (৫৭০ ন্যৎ দখ | 

»1 শমা।*ব্দে*কোলক এশখাৰতা কৃুষ৬০স্ন্ব 

হ্দ্ধী দেশে যুগ (জোগাল প্রদন্তহইাপএজে | 

স্বন্ধে স্থিবওব বাঁঁখবাঁব জনা বষশ্দল্হব শা 

বছিাতো যে কাচ্ঠনি ম্সত বীলকদ্ধয থাক 

তাহাই কীলক, তাহাই 4*নধা! রৃষভদ্বষকে 

ছ। দ দিবে। 
$ স্ষপ্তনর্নী-বোধকাঁবিণী অর্থাৎ তোঁম 

বাই ব্লবশ্ক শকটে বদ্ধ কবিষ1 যশ বছন কব- 

ইয1 পাঁক। 

এ. উঠস্বব কার্ডে নিশ্মিত নণভি পবিমাঁণে 

লীন» চ[বিদিকেই জবত্ি মুঠম হাত) ধাবিত ত 

এশন্তঃদিব্য কার্পান তন্ততে মণ্ডিত পীঠপীঁডি) 

কে আপন্দা খল যাষ। | 

+ এই আসন্দী প্রাচীনবংশ" শাশব পুবে 

শম্যামুক্ত | 

মাধ্যন্দিনী শাখা । ৬৫ 

হে আপান্দা বকণ দেবতা প্রীত্যর্থ 

আনীত এই সো।সবল্লীব গণইট বক্ষ! কবি 

বাব আধাব হও।৩ 

চুর্থ মন্ত্রে তদুপবি বৃষ্টাজ্তিন পাতিবে-- 

হে কৃষ্জিন। বকণ দেবতান শ্রীত্যর্থ 

আনীত এই [ মক্ল্খব ণ1ইট বাঁখিবাঁন 

ভন্য পাতিত আসন্দাৰ উপবি আস্তব্ণ 

হ9। ৪ 

পঞ্চম মন্দে উহ!কই উপবি, শকটে আঁ 

লীত নোম বলীব সেই ণাইট স্থাপন 

কর্বিবে-- 

৮্/দ ম' বকণ দেবতাব প্রীত)খ শা 

নাত ভুমি এই স্থান অবস্থিতি কব ।৫ 

৩৭ কগ্ডিকা । 

এই মধে সোমেব নিকট প্রাথশা& 

কর্ধবে_ ্ 

ছে সো? খত্বকগণ তোমাতে লইন্া 

যে ঘে স্থানে যেষে সমবে যচ্ভবাধ্য 

সম্পন্ন কবিষ! শীকেন, দেই সেই স্থানে 

সেই সেই সমধে তোমাকে 'ষেন প্রচুব 

বপে লাভ কবিতে পাবি। _হে 

উদ্দগ্বংশ! খালাব স্থাল রাঁখিয! তত্পুর্বের প্রস্ততী 

কত উত্তব দণক্ষণে দীঘ স্পেদিক বেদীব উপ 

খক্ষিত হইবে এবং ইছাঁৰ পৃর্বেরবেও উত্তববেদী 
নির্মাণের স্থান থাণকবে 



৬৬ 

সোম ! তুমি যজমান গৃহেব কল্যাণ-বৃদ্ধি- 

যজুর্বেদ সংহিতা । €তৎ 

থাকে, তোমাৰ প্রনাদে শক্রগণ পরাভূত 

কারী, তুমি যজ্ঞপারাবারের তরণী, তো- | হুইয়! থাকে, এই যক্জীক্ গৃহ সকলে প্রচা- 
মাব প্রসাদে জমানগণ পুত্র লাভ করিয়! রিত হও । ১ 

॥যজর্বেদীয় মাধ্যন্দিনী শাখার মন্ত্রভাগে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ 

সি 

॥ অথ পঞ্চম অধ্যায় ॥ 

১ কণ্ডিকা। 

( সোম নির্বপণ ) 

এই কণথ্ডিকাব পাঁচটি মন্ত্রের প্রতিমন্ত্ 

পচবাঁব পাঠ করত এঁ সোমবল্লী খণ্ড 

খণ্ড কবিবে,* প্রতি পাঠেই 'এক এক খণ্ড 

হইতে থাকিবে স্ৃতরাঁং আনীত সোমবল্লী, 

সযুদাবে (২৫) পঞ্চ বিংশতি অংশে 

“বিভক্ত হইবে-_- 

হে মোম !€তোমাকে অমি দেবতাঁব শবীর 

বলিলেও হয, বিষণ দেবতান প্রীতির জন্য 

তোমাকে খণ্ড খণ্ড কবিতেছি ।১ 

হেসোম। তোমাকে সোৌম দেবতা 

শরীব বলিতেও পাবা যায, যজ্ঞাধিষ্ঠাতা! 

বিষ দেবতাঁব প্রীতির জন্য তোমাকে খণ্ড 
খণ্ড কবিতেছি.। ২ 

* এই খণ্ড খণ্ড ফরণকেই নির্বপণ ব1 নির্বাঁপ 
ৰ»লা যাষ। 

হে সোম তুমি যজ্তমণ্ডপে সমাগত 

অতিথির প্রধান আতিথ্যক্ক হইতেছ,যজ্ঞা- 

ধিষ্ঠাতা বিু দেবতাব প্রীতির জন্য তো 
মাকে খণ্ড খণ্ড কবিতেছি ।৩ 

হে সোম । শত্রদমনার্থ শ্যেনব উদ্যোগী, 

সোমাহরণকালী, মদদীষ যজমানেব কল্যাণ 

কামনায,_যঙ্জাধিষ্ঠাতা বিস্তর দেবতাঁব 

প্রীতিব জন্য তোমাকে খণ্ড খণ্ড কবি- 

তেছি। ৪ 

হে সোম ৷ ধনসম্বদ্ষিনী পুষ্টিব সম্পাদ 

য়িতা এই যজ্জীষ অগ্নির সাহায্যে যজ্ঞা- 

ধিষ্ঠাতাব প্রীতির জন্য তোমাকে খণ্ড খণ্ড 

করিতেছি । ৫ 

পাপ 

কক যাছার দ্বাবা অতিথির জস্তোঁষ লাধিত হয 

তাঁহছ।কেই আতিথ্য বলা যাঁষ। 



২ কণ্ডিকা। 

('অগ্মি চয়ন ) 

এ সোমবন্লীর কোন একখগ্ড প্রথম মন্ত্রে 

বদীর উপরে গ্রহণ করিবে__ 
হে সোম-খণ্ড। তুমি এক্ষণে অগ্রিব উৎ- 

[তির স্থান হও ।১ 

দ্বিতীয মন্ত্রে, এ সোম খণ্ডের উপরি 

।ইগাছি কুশী! প্রদ্দান করিবে _- 

হে দ্য! তোমরা অগ্নির উৎপত্তির 

ন্য বীর্ধ্য বর্ষণ কর। ২ 

তৃতীয মন্ত্রে, & কুশাদযেব উপরি অধ- 

রণিঞ্চ স্থাপন করিবে_, 

হে অরণে। অগ্িব উৎপত্তিব জন্য 

বামরা তোমাকেনস্ত্রীরূপে কল্পন! করিলাম” * 

& ৩ কগ্ডিকা। দ্য হইতে তোমার নাম উর্বশী । ৩ 

চতুর্থ মন্ত্রে আজ্যন্থালীতে উত্তবারণি 

পর্শ করাইবে-_ 

হে আজ্য ! তুমি আয়ু 18 

শা কী 

-যে কা্ঠখণ্ড মন্থন কবিলে অমি সমুস্ৃত ছুষ 
ছাঁকেই অরণি বলা যাঁষ, ভগ্মধ্যে প্রথমে 

শপ্যমান অরণিকে অধরারণি কছে, উবাই 
ী-স্ছাঁনীয় এবং তাঁহার উপরি স্ছাঁপ্য অরণিকে 

টত্রারণি কছে, উচ্ছাই পুব-স্থানীষ এই জ্ীর 

নম উর্বশী এবং এই পুকষের নাম বৰা, 
ই রূপ স্ত্রী পুক্ষের সংযোগে মন্থুনের দ্বার? 
প্ুাপত্তি জিয়াকে অগ্মিচ়ন বলা যাষ। 

মাধ্যন্দিনী শাখা । ৬৭ 

পঞ্চম মন্ত্রে, এ অধরাঁরণির উপণির উত্ত- 

রাঁরণি স্থপন কবিবে_- 

হে অবণে। অগ্নির উৎ্পন্ভিব জন্য আঁ- 

যবা তোমাকে পুৰষৰপে কল্পনা কবিলাঁম, 

অদ্য হইতে তোমাঁব নাম পুকবব1। ৫ 

ষষ্ঠ, সপ্তুম ও অষ্টম মন্ত্রে, এ অবণীদ্ধষ 

মন্থন করত অগ্নি প্রকাশ কবিবে-__ 

হে অগ্নে! গাযত্রীচ্ছন্দেব অধিষ্ঠাত1 দেব- 

তারক্* বলে তোমাকে মস্থন করিতেছি । ৬ 

হে অগ্নে! ত্রিষট,প্ছক্দ্রেব অধিষ্ঠাতী। দেব- 

তাঁর বলে তোমাকে মস্থন করিতেছি ।৭ 

হে অগ্নে। জগতীচ্ছন্দেব অধিষ্ঠাতা। দেব- 

তাব;ঃ বলে.তোমাকে মন্থন করিতেছি।৮ 
পপ 

মথিত অগ্নি লইয! আহবনীষ অথ 

সহিত এই মন্ত্রে যোগ করিবে -_ | 
হে অগ্নিদ্ষ ! তৌমবা উভযেই আষা- 

দের কার্ধ্য সিদ্ধিব জন্য স-মনস্ক হও-- 

স-চেত হও--ত্রম-প্রমাদাদি-দোষ শুন্য 

হও"। এই যজ্ঞপত্তি যেন ক্ষতিগ্রস্ত না 
হন।--হে জাঁতবেদা ' অদ্য আমাদের " 

কল্যাণকর হও ।১ 

*_ অগ্নি) শী-ইজ্্র। 1_বিশ্বেদেবা।? 



৬৮ যজুর্বেদ সংহিতা । ৫অৎ 
সপ ্স 

£ কণ্তিকা । (জল) দেবতাব উদ্দেশে, শরীব রক্ষণ- 

আজ্য স্থালী হইতে ক্রুব! ছারা শাজ্য | কারী (অগ্নি) দেবতার উদ্দেশে, সর্বব. 

গ্রহণ করত এই মন্ত্রে সেই অগ্নিদ্ধষে আঁ- | ব্যাপী (আঁকাঁশ ) দেবতা উদ্দেশে, 

হুতি প্রদান কবিবে-_ আমাদের আধাব-ভূত € ভূমি ) দেবতাব 

যে অমি খষিকুমাবক্ষ%, যিনি ছুষ্টীভি- | উদ্দেশে এব এই সমস্তে অধিচিত ওকিষ্ঠ % 
সম্পাতাঁদি হইতে বক্ষক,বিনি- এক্ষণে এই | (আতক্স।) দেবতাব উদ্দেশে-_-এই পাত্রে 

আহবনীধ অগ্নির 'সছিত এঁকাম্স্য অবল- গ্রহণ কবিতেছি 1১ 

্বন কবিযাছেন, তিনি আমাদেব সুখ প্রদ | নেদ্রীব দক্ষিণ শ্রোণীবণ* উপরি এ আঁজ্য 

হওত প্রমাদাঁদি-শুন্য হুইষা নিবন্তব যাগ পাত্র বক্ষা কবত খত্বিক্গণ ও যজমান 

কার্ধ্যে ব্রতী হুইযাছেন, হে অগ্নে। তো- | সকলে মিলিত হইবা! এ পাত্র স্পর্শ পুর্ববক 

মাতে প্রদন্ত ভাগ হবিগুলি যথাঘথ দেব- ! এই মন্ত্র পাঠ কবিবে_- 

শণেব সমীপে উপস্থিত কর অর্থাৎ ! হে আজ্য। অদ্য পধ্যন্ত পকলেই তে- 

তাঁমাতে গ্রদাঁন করিলেই খহাদেব তৃপ্তি মাঁকে পুজা কবিয। আসিতেছে এযং তুমি ও 

ফ্রুবা স্থিত আজ্য, জলা দ্বাবা ব্রত- ; রন্মণকাবী ববং অনিন্দিত পদ প্রদাত।, 

গ্রুদান পাত্রেণ, এই মন্ধ্ পাঠ কল্ত গ্রহণ | আমবা অদ্য সবলান্ত“কবণে তোমাকে 

সম্পন্ন হউক ।১ | পুলা উপযুক্ত. যেহেছু ভুমি সমস্ত দেব- 
| তাঁব সাঁব পদার্থ, তুমি.স্বযৎ অনিন্দনায় 

/ ৫ কগ্িড়া। এবং আমাঁদিনকেও নিন্দ্তি কার্য হইতে 

| 

কবিবে-- নে রিবা 
৪ -ওজটশব্রে শবীরস্ত জহটম ধাঁতুঃ উচ্াই শবী- 

হে জজ্য । তোমাকে-_-সদাগতি (বাষু) রেব সব, উহাকে বলও বলা! যাষ। দেই ওজঃ 
দেবতার উদ্দেশে, কনু-ব্যাপ্ত প্রবাহ-শালী | যাঁহাব ভালকপ আঁছে, তাঁহাকেই ওজিষ্ঠ বল! 

টি শি যাষ। 

জজ _খত্বিকৃগণ খবি, ভীহবাই উৎপন্ন করিলেন | 1-বেদীব আঁগ্নেষ ও ঈশ/ন কে।ণকে অংশ 

স্তর খবি কুমাব। ল্বন্ধর্ধেশ এবং বায়ু ও টনর্থত কোণকে 
ব--যে পাত্রে জাঙ্টুযু গ্রহণ করত খত্বিকৃগণ ব্রত | আোরী-প[ছ। বল। যাঁয়। এতাবতা এস্থলে “বেদীব 

. কার্ষে সত্য-বদ্ধ হইয! অনুষ্ঠালীরস্ত করেন, এই | দক্ষিণ: শ্রোণী” বলিতে বেদীর টনক্ধত কৌঁণ 
পাত্বকে ব্রভদান পাত্র বল! যাঁষ | বুঝিভে হইবে। 



ন কৎ 
স্পর্শ পূর্ববক শপথ করত বজজীযানুষ্ঠানের | 

ভার গ্রহণ কবিলাম,অত:পর আমাদিগকে 

উৎকৃষ্ট পথ প্রদর্শন কব । ঘে পথ-চাবী 

হইযা আঁমবা নিরাপদে এই মহদনুষ্ঠ।ন । 

সুসম্পন্ন করিতে পাবি 1 ! ৯ 

যজমান আহবনীষাগ্রিতে একটি সমিধ 

গ্রদান করত এই মন্ত্রে দীক্ষ/কুমতি 

প্রার্থনা কবিবে_  , 

হে অগ্নে। তুমি এই জ্যোতিক্টোম।দি 

ব্রতেব পাতা,তোমার শকীন আমাব হউক! 

এবৎ আমাব এই শবীব তোমার হউক, হে 

ব্রত-পালক অগে ! আইসঃ জাঁমবা উভবে 

[ 
| 
] 
! 

[ 
৬ কণ্তিক1। [ 

। 

[ 

| 
। 

| 
| 

] 

এক মনহইযা এই মহত ত্রতান্ষ্ঠান সম্পন্ন 

কবি। (সোমেক প্রতি ) হে দীক্ষাধিপতে 

মোঁম । এই দীক্ষামক্* অনুমতি প্রদান কব? 

হে উপসদ্রপ তপস্যা অধিপতে দোম,' 

এই উপসভৃপোনুষ্ঠানে।' অনুমতি প্রর্দান । 
কব ।১ | 

। বি খর্বিক, | 
। 

1 

 দ্বাব। সজীবপ্রা ফবণকে সোমাপ্যাঘন বলা। ক জোশতিষ্টোমাি যজ্ঞের প্রথম কার্ধা মোম-| 

মাধ্যন্দিনী শাখা । ৬৯ 

৭ কণ্থিকা। 

* (সোমাভিষল ) 

অধ্বযু্ট,।: তৎ্সহকাঁকী তিন জনাক্ধ ও 

ব্রহ্!ণ' এবং যজমান এই পাঁচ জনে এই 

মন্ত্র পাঠ করত পোমাপ্যাষনধ্ঃ কবিবে- 

হে সোম দেবত|। ইন্দ্র দেবতাব শীতিব 

জন্য তোমাব অংশু অংশুখা আপ্যান্যত 

হউক, অদ্য একধন+- সকল এই যাঁগ 

মণ্ডপে উপস্থিত হইযাছে--ইন্্র দেবত! 

| ইহা অবগত আছেন , তোমাকে পাঁন 

কবিতে পাইবেন এই আঁশধে ইন্দ্র আ।- 

প্যাযিত হউন এবং তৃথিও ইহা অবগত 

থাকিষা ইন্দ্রক্কে আপ্যাযিত কব । আমন 

প্রকৃত বন্ধু এই" খন্বিক্গণকে ঘথোপধুক্ত 

ধনাদি এবং মেধাদি দান আপ্যাধিত 
নি 

ডপসদ,বলা যাঁঘ। ভাব ঈসমন। উপমৎল * 

তপনা। বলিষ! এুলিদ্ধ | ইছ। অন[তদৃণ্বই দৃগ্ট- 

ঢব হুইতেছে। 

ক _তারর্য, যব 908 স্তাভ] 

উন্বেতা 1 

সকল খন্ত্বকৃগ্ণেব কার্সা ভি ভিবেদ- 

নেন্ট।, 

1-শুদ্ব প্রা সোমবল্লী সকলকে জন-সেকাঁ্দি 

: ষাষ। দীক্ষণ। সোমে দীক্ষা হইলেই অনান্য সমস্ত | 

কার্যে অধিকাৰ হুধ অতএব এই মে নীক্ষা | খ অংশু শব্দে পর্বব-গ || 

প্রার্থিত হইবার ইহার পর দোমাঁপ]ঁষন, সোন- | +-দোম সকল কণুন কবগীর্ঘ যে সকল অল" 
কগুন টা তি স্বনু টানে অধিকার হুইয"রহিল। । কুম্ভ সেখমিক বেদৰবব উপবি আনীত হুধ, তাহা 

1 এই সে!ম যাঁগের কোন বিশেষ 'অগ্রিকে 1 দিকে “একধন' বল যাঁষ। 



ও 
পপ” সস পপ টা পক | লী শপ 

কর। হে সোমদেব ! তোমার প্রসাদে 

কল্যাণ হউক--_অদ্যই সোগাভিষব্চ 

ক্রুয়ার শেষ দিন হউক "( অর্থাৎ অদ্যই 

এই'সোমাভিষব ক্রিয়ার সমাপ্তি হউক.1১ 

পরে এ সকল খান্বিকৃগশ স্বীয় স্বীয় বাম 

হস্ত প্রস্তরের« উপরি উত্তানণ করিয়া 
তছুপরি দক্ষিণ হস্ত দ্বারা সোষ নিহ্লবনগ্ 

করিবে-_ 

হে সোম? প্রেব্যমাণণা এশ্বরে্যের জন্য 

অভীপ্লিত সম্পত্তি আমাদের হস্তগত 

হউক ! আমরা এক্ষণে সত্যবাদী + অতএব 

আমাদের এই প্রার্ঘনাও অবশ্যই সত্য 

হইবে! ছ্যলোক হইতে ভূঁলোক পর্যন্ত 
সকলকে নমস্কার + 1২ 

পপ পাপ ঞ 

*- সোঁমানিবব-সোম কগুন । কগুন-কাড়াঁন 
মর্থাৎ উদুখলের মধ্যে মুশল দ্বার! অথব1 ছস্তের 
উপরি হুত্তদ্বারা আছত করিয়। ( ছেচিয়।) জল 

পূর্ণ কলশে নিক্ষেপাদি । ইহাকে সুতা1ও বল! 

যায়| এই ক্রিয়ার স্বারাউ সোঁদ লুরাঁও প্রস্তুত 
হয়। 

+-অঙ্গ,লাঁগুলির পৃষ্ঠভাগ, নিশ্মভাগে। করণ 
জর্থাৎ চীত হম্ত। 

1 এক প্রকার স্থিত বন্তকে অন্য প্রকায় কাণ 

বিকৃত করণ, এস্ছলে ছে*চস | 

ণা--অর্থাৎ যাহা তু জবশ্যই: প্রেরণ করিবে 
শহজ্ঞদীক্ষণ। ফ্টালে “অত্য কছ্ছিব' বলিয়া প্র 

ভিজা কর হইয়াছে জেখ্সিতজার প্রকরণ দেখ) 

নি ১১৯৬৬১ ৫জঅৎ 

৮ কগ্ডিকা। 

এই মন্ত্র ভয়ে, প্রথম, ছিতীয় ও তৃতীয় 

এই দিনত্রয়ে উপসদ্ দেবতার প্রীতির 

জন্য আহুতিত্রয় প্রদান করিবে--- 

প্রথম দ্বিনের প্রথম মন্ত্র 
হে উপদদ, নামক অগ্নে! তোমার 

যে শরীবলোহ্ময় গৃহে বাস করিয়! 
থাকেন*, যে শরীর আমাদিগের অভিমত 

ফলদানে সমর্থ, যে শরীর গহ্বরাদিতেও 

দৃষ্ট হয়, সেই শরীর আমাদের উগ্র বাক্যণ* 

বিনষ্ট করুন-_-সেই শরীর আমাদের ত্বেষ 
বাক্যঞ্চ বিনষ্ট করুন। এই প্রদত্ত আহুতি 

তোমার ভৃপ্তিকর হউক ।১ 

প্রতিষ্ঠা-ভাঁজন হুইয়। থাকে। “বিদ্যা! দদাতি 
বিনয়ং” এই দ্য রই প্রক্কাঁণ পাইধাছে। 
৬ _-এস্ছলে একটি আখ্যায়িকা আছে, যথ!__ 

অনুরগণ দেবগণের নিকটে পগ্মাজিত ছুইয়! তপ' 

স্যায় মিবিষউ হুইল, পরে তপ:-প্রভাবে এই 

লোকত্রযে অদ্শা-পুর্ব্ব তিনটি পুরী নির্মাণ 
করেল-__লপৃথিবীতে লেহময়ী, ভন্তরীক্ষে 
রজভময়ী এবং চ্যুলোঁকে ছিরখয়ী। অনম্তর 

দেবগণ সেই: পুরীসকল দ্ধ করাইবার মানসে 
উপজদ, নামক আগ্নির আরাধনা করেন, অনি 
তদন্ুরোধে এককালেই তিনাট শরীর এরকাশ 
করত এ সমস্ত পুরী ভক্মাসাৎ করেল; তদবধি 
উপসদ অগ্নির এই ভিজ শরীর । 

1 অঙ্গ ও পাশীয় বন্তয় জ-লাতে ক্ষুধা ও তৃষা 
তুয়ের কাতরেক্তিকে উপ্রবাকা বলা যার। কখনও 

যেন,এঁক্সপ কাতর না হই ! ইহাই পার্থনীয়। 
“ভিত্তির বলেন--এইরূপ লক্স্কায়েই লোকে! %_ ধাপাতকাদি জন্য সলক্ভাপের পশ্চাতাপ 



৯ কৎ মাধ্যন্দিনী শীখ। ৷ ৭ 

দ্বিতীয দিক্কে ছ্বিতীশ মন্্র-- । হে পৃথিবি! তুমি আমাব দ্বৃষ্টিতে সম্তপ্ত 
হে উপসদ্ নামক অগ্নে । তোলার যে 1 লীবেব একমাত্র 1লশ হইতেছে ।১ 

শবীব বত ময গৃহে বাস কবিশ। থাঁজেল : হে পৃথিবি। মি আমাব দৃষ্টিতে জনস্ত 
ইত্যাদি_২ বত্বেতঘ আকবও হুইতছ ২ 

তৃতীম দিনে তৃতীষ পযন্ত হে গৃথিবি। আমাকে ,যাচএঞা বৃদতি হইতে 

হেউপ্সদ নামক অশে তোমাৰ শে বক্ষা কব শেন ঘাচঞ। কবিয়া জীবন 

শবীব স্বর্ণ ময গৃহে বাস কবির খাবেন, | নির্বাহ ববিতে না হয। ৩ 

ইত্যাদি_ ৩ হে পৃথিবি । আঁমাঁকে মন পীড হইতে 

বক্ষা কব শেশ মপ্মাবেদনাম বাঁত। 

» কক । | হইতে ন। হশ। ৪ 

(উঞ্চন লদা নিম্মা ) | পঞ্চম শস্ত্রে, এ বেগ চ০৯যেব অন্যতণ 

উতপাবাী নিম্মা। লব | চালা কে শ্লক্খন কন্ত ল্য দ্ববা এচাত্ব।ল 

এনন করিতে হইবে ৫২ চাণ্বটি খা অন কলিবে+ 

সমসৃত্রপাত চতুদ্দি ক' চারটি শষ্যা ৫ সাপে শাস তোমাকে খনন করি 

পুতি”।1 স্ফ্য ছাব। চাঁবিটি ( চতুবজ এ | ০৩ ইহ নতো মাখক জট অবগত, 

বেখ। কবিশে | হউন ৫ 
িজিরি টিভি শল্গ মন্ত্রে গও হইতে পুবীবে তান 
উক্জিকে খে বাঁক বদাযশ কখন ৯ছাও |] ক রা 

যেনন ঘট ইহাই দ্বিতীয পার্থনণী , 

*+--যে স্ছনে বেদী লিচ্মাণার্য মৃন্তিব। 

খনন কবাযায এস্ছাঁনকে চাত্বাল বল যাষ 

এই: চাঁত্বলটি গ্রাণীনব শ1 শ লাঁব পূর্ন 

উদস্বংশ! শালা প্রস্তুত কবিধাঁব উপযুক্ত স্থান 
ত্যাথ কবিষ! তঙ্পুর্ব্বে হইবে ৯ অণ্রির কম্পন ব্বাঁভীবিক,* আর্গাবে বা 
অর্থাৎ যাহাতে বেদীব ধাঁ গুলি ও ফণ ভাগ প্রজ্বলত স্কালাতে প্রসিদ্ধই অ।ছে, অগ্িস ০৮৭ 

উচ্চ নীচ তির্য কৃ না থাঁকে। * প্রক্কতি গত অর্থও এঁকপ এবং এই নিণিভ্তঈ 

কিন্তু বেদীটি বিষম কোঁগ ক্ইইবে-বেদীব | জ্ব্সিব লাঁমান্তব স্ুঙ্গিবল অনি বণ তাপ্টিবম 
ুরববাংশ হইতে পশ্চিমাংশ ক্রমে পীশস্ত সকুইবে | | কম্পনার্থ অপ খাতু হইতে দিশ্পন্ন হু) 

১১ 

ভে কম্পনশীন্* অগ্নে ভুশি আধু নাম 

অত্রাাতহও ৬ * 



৭২ যজুর্বেদ সংহিতা । ৫অৎ 

বগুম মন্ত্রে উত্তরবেদীর স্থানে & স্বৃত্তিকা | ভোলন এবং স্বৃতিকান প্রক্ষেপ সমস্তই 
সকল নিক্ষেপ করিবে _ সম্পন্ন করিবে-- 

হে অগ্নে! যে হেতু তুমি এই দৃশ্যমান 

পৃথিবীতে রহিয়াছ অতএব তোমীর যে 
অনিন্বনীয় যজ্ঞীয় মাম, সেই নামে তো- 

মাকে এই স্থানে ন্থাপন করি। ৭ 
অষ্টম মন্ত্রে অপর রেখা অবলম্বন করত 

স্ক্য দ্বার! এ চাত্বাল খনন করিবে-_ 
পঞ্চমবই । ৮ 

নবম মন্ত্রে এ গর্ভ হইতে পুবীষোত্তো- 

লন করিবে_- 

ষষ্ঠবৎ | ৯ 

দশম মন্ত্রে উত্তরবেদীর স্থানে এ ম্তিক' 

সকল নিক্ষেপ করিবে 

হে স্বৃত্তিকে ! দেবগণের প্রীতির উদ্দেশে 

উত্তরবেদী প্রস্তত হইবে অতএব পূর্বব- 
পুর্বব ব€ সম্প্রতিও তোমাকে আমি আহ- 

রণ করিতেছি ।১৪ 
টন ৮ 

১০ কণ্তিকা। 

প্রথম মন্ত্রে শম্য! পুঁতিয়! এ বেদীর চারি- 
দিক. ও মধ্যভাগ সমান করিবে-- 

হে উত্তরবেদি। তুমি *সিংহী, শক্রগণ 

তোমার নিকট ম্ব্গ শাবক সদৃশ , দেব 
গণের প্রীতির জন্য তুমি নির্মিত হইতেছ, 
দুঢ হও।১ 

হে অগ্নে! যেহেতু তুমি দ্বিতীয় পৃথিবীতে ূ  দ্বিতীয় মন্ত্রে & বেদী প্রোক্ষণ করিবে-_ 

(অন্তরীক্ষে) রহিয়াছ অতএব ইত্যাদি। ১০ 

একাদশ মন্ত্রে অপব রেখা খনন _ 

ষষ্ঠাষউমবৎ 1১১ 

দ্বাদশ মন্ত্রে পুরীষোত্বোলন-_ 
সপ্তম নর্বমবৎ ।১২ 

ত্রয়োদিশ মন্ত্রে ্বৃত্তিকা প্রক্ষেপ__ 

হে অগ্নৈণ যেহেতু তুমি তৃতীয় পৃথি 

বীতে (ছ্যুলোকে) রহিয়াছ অতএব-_-_. 

ইত্যাদ্দি।১৩ 

হে উত্তর বেদি। তুমি সহী, শক্রগণ 

তোম।র পবাক্রমে অভিভূত , দেবগণেব 

প্রীতির জন্য বিশুদ্ধ হও ।২ 

তৃতীয় মন্ত্রে এ বেদী প্রকিরণ করিবেক্*__ 
হে উত্তরবেদি! তুমি সিংহী, শত্রগণ 

তোমার নিকটে অবশ্য পরাভূত, দেব- 

গ্রণের প্রাতির জন্য শোভিত হও । ৩ 

সপ 

৬_ ক্র, লিকতা, চিল, ত্বণাদি, বাঁছিষা 
চতুর্দিশখ মন্ত্রে চতুর্থ রেখা! খনন, পুকীষোঁ | ফেন্ছিবে। 



১২ক* মাধ্যন্দিনী শীখ!। ধৃ৩ 

- ১১ কশ্ডিকা। করিয়া, তাহা দৃষ্ট করত তদুপরি জুহ্ 

এই চারি মঙ্্রেঘঠ উত্তরবেদীর পূর্বাদি | রা এই কণ্ডিকার পঞ্চ মন্ত্রে পঞ্চ আহতি 

চতুর্দিক জল ছারা হস্ত-মার্জিত করিবে__ 

হে উত্তরবেদি ! এই পূর্ববাদকে,অফ্টবস্থৃব 

সহিত বর্তমান ইন্দ্র নামে প্রাসিদ্ধ দেবতা 

তোমাকে বৃক্ষা করুন ।১ * 

হে উত্তরবেদি! এই পশ্চিমদিকে 

একাঁদশ রুদ্রের সহিত বর্তর্মান বরুণ 

দেবতা তোমাকে রক্ষা করুন ।২ 

হে উন্তরবেদি' এই দক্ষিণদিকে, পিতৃ 

গণেব সহিত বর্তমমি যম দেবতা তো- 

মাকে রক্ষা করুন ।৩ 

হে উত্তরবেদি ' এই' উত্তব দিকে, 

দ্বাদশ অদিত্যেব সুহিত বর্তমান বিশ্বকর্মা 

ঘেবত। তোমাকে রক্ষা কঁরিনক্গ ।8 

পঞ্চম মন্ত্রে মার্জনাবশিষ্ট জল বেদীর 

ধহিভণগে নিক্ষেপ কবিবে-- 

প্রদান করিবে ।১ 

প্রথম আহ্ুতি দক্ষিণ অংশেঞ্ষ, মন্ত্র 

হেঁ উত্তরবেদি ! তুমি বিক্রমে পিংহী 

তোমাকে এই হবিঃ প্রদত্ত হইল--ইহা 
সন্দর রূপে গৃহীত হউ্ক__ 

দ্বিতীয় আহুতি উত্তর শ্োণিতেণ* মন্ত্র 

হে উত্তববেদি ! তুমি বিক্রমে সিংহী, 

তুমি আিত্যগণের প্রীতি-ভাজন, তো- 

মাকে এই হবিঃ প্রদত্ত হইল ইহ! সুন্দৰ 

পে গৃহীত হউক । ২ 

তৃতীয আহুতি দক্ষিণ শ্রোশিতেধ, মন্ত্র 

হে উ্রবেদি! তুমি বিক্রমে সিহহী, 
তুমি ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিষেব প্রীতি-ভাঁজন, 

(তোমাকে এই হুবিঃ প্রদত্ত হইল-_-ইহা 

স্ন্দর রূপে গৃহীত হউক 1৩ 

আমি এই তণ্তর্ণ' জল যজ্জীয় বেদীর বহি। চতুর্থ আহুতি উত্তর অংশেধ, মন্ত্র-- 

ভ্গগে নিক্ষেপ কবিতেছি 1৫ 

১২ কণ্ডিক1। 

এই বেদীর উভয় শোণি এবং উভয় 

অংশ ও নাভিতে কিঞ্চিং২ হিরণ্য স্থাঁপন 
85883813838 চি 
*-_এই চাঁয়ি মতের অনুযাধীই পুর্ব$দি দিকে 

ইন্দ্রীদি দিকৃপাল নির্ণীতি ছইয়াছে। 

1-তগ্ুলমগ্রাহ্া এবং অস্বন্রগণের উপযুক্ত। 

হে উত্তরবেদি ! তুমি বিক্রমে সিংহী, 

ভূমি প্রজ! ও ধনধান্যাদিয় সম্পাদয়িত্রী, 

তোমাকে এই হন্রিঃ প্রদত্ত হইল ইহ! 

স্থন্দররূপে গৃহীত হউক 18 

৬- আগে কোণে ৬ গ 

বায়ু কোণে ! গু 

$- টনর্ধত কোণে | 

খা-ঈশান কোণে। 



ঘা] 

পঞ্চম আহুতি নাভিতেক্গ, মন্ত্র 

হে উত্তরবেদি ! তুমি বিক্রমে সিংহী, 

যজমানের উপকারার্থ দ্বেবগণের আহ্বান 

কার্ধ্য সম্পন্ন করিয়াখাক, তোমাকে এই 

হবি: প্রদত্ত হইল--ইহাঁ সন্দররূপে গৃহীত 
হউক 1৫ 

ষষ্ঠ মু এ লেদার উপণ্র জ্হ্ গ্রহণ 

করিবে-_- 

হে আঙজ্য-যুক্ত জু! জবাযুজাদি 

সর্বপ্রকার প্রাণিগণের শ্রীত্যর্থ, তো- 
মাকে এই বেদীর উপরি গ্রহণ করি- 

তেছি 1৬ 

১৩ কণিকা |. 

পীতুদারুরণ* কাষ্ঠ নির্িত পরিধিত্রয বর! 

উত্তববেদীব নাভিতে প্রথমাঁদি মন্রত্রয়ে 

পূর্ধববহখনট পরিধি দান করিবে-- 

হে মধ্যম পরিধে ! তুমি এই স্থলে স্থির 

ভাব অবলম্বন করত পৃথিবীকে দু কর।১ 

হে দক্ষিণ পরিধে। তুষি এই স্থির যজ্জে 

নিবখসতি করত অস্তরীক্ষকে দু কব ।২ 

+_ উত্তর-বেদীর মধ্যবিম্রু 

শ-_ছেবদাৰ। রর 
$- দর্শপুর্ণমাষেকির মায় অর্থ পস্জিঘ, 
মক্ষিণ ও উত্তর এই দিকৃত্রয়ে 4 

যজুর্ধেদ মংহিতা। ৫ত্ঝৎ 

হে উত্তর পরিধে! বিনাশ-শৃম্য এইঘজের 

নিবসতি করত ছ্যুলোকষ্ট্ক দৃঢ় কর ৩ 

চতুর্থ মন্ত্রে নাভির মধ্য বিন্দুতে সম্ভার 

স্থাপন করিবে-- 

হে সস্তার । ভোমরা অগ্নির পুরী 

হইতেছ।৪ 

১৪ কণ্তিকা । 

(হবিদ্ধান ক্রিষা ) 

ইদানীং গারহপত্যরূপে অবশ্থিত যে 

আহবনীষ"" সেই অগ্নিতেত এই আজে 

আনুতি প্রদান কবিয়া হবিদ্ব্ণানাব 
করিবেপ্র__ 

৬_সভ্ত।ব শবে যজ্ভীধ' উপকবণ। এ্য 

গুগগুন্ু শ্গন্ধিতেজন (তেজপত্র) ৪ কত; 

গুলি ভেডার লোম । 

1-বেদীব পুর্ব্বদিকে গ্বাপিত আগ্মিতে 
অংহুবণাঘ এবং পশ্চিমে স্থাপিত আগ্মিত 

গাঁছপত্য বল। যাঁধ | এক্ষণে প্রাচীনবংশ 
শলাব মধচ্গাত এর্টিক বেদীর পূর্বের ব্ছাপিত 
আছবলীঘ অগ্নির পূর্বের উদগ্বংশ! শালা 
পুর্ব সীগাষ, উত্তব বেদী নামক একটী স্থৃতর 

বেদী হইবার লুতর(২ দগ্য-পত্তিত এ আব" 
নীধকে উত্তববেদীর বন্বন্ধে গার্ঘপত/ও বল 

যাইতে পারে। 
£-আছ্থিষনীয় অগ্নির ঈশাল ও অগ্নিকোতে 

গোগাছি-হবা-বাহী শর্ষটছয় রক্ষিত হইযাছে 
এ শকটকে হবিষ্ঁল বলা যাঁয়, অর্থাৎ দেখ, 



১৬কৎ মাধ্যন্দিনী শাখা। ৭৫ 
অতি মহান্ বিচক্ষণ ত্রাহ্মণের'অধীন%, 1] শকটগ্ধলইযা যাইবে এবং পথিমধ্যে তদীয় 

হোতৃকার্ধযে ব্রর্তী এই ত্রাহ্মণগণ,এই যজ্ঞ | দক্ষিণ চক্রে এই মস্ত্রেঘজ্যান্ছত প্রদান 

কার্য্যে মনোনিবেশ করিতেছেন এব | করিবে -_- | 

যথাযথ হস্তপদাদি ইন্দ্রিয় চালনেও তৎ- | সর্বব্যাপী দেবতা এই সমস্ত চবড্রবে 

পর হইয়াছেন,যিনন, প্রাণৈমাত্রেরই বিক্রান্ত 'রহিযাছেন, ভুলোকে, অন্তরীক্ষ 

মনোর্ত্তি অবগত আঁছেন একমাল্পতিনিই | লোকে ও.ছ্যলোকেন্যথাক্রমে অগ্নি, পায়ু 

ইহা সম্পন্ন করুন! মেই জগুৎপ্রসবিতা | ও সূরধ্য পদ স্াপন*্করিয়াছেন, ইহার 

দেবতাব স্তরতি অসীম, ভাহাঁবই এটীত্যর্থ । পদ প্রত্যেক ধূলিব মধ্যে অন্তহিতি রি 

এই আনুতি প্রদণ্ড হইল, ইঞ্"স্থন্দরন্ধপে ; যাছে ; আঁমরা সেই পদের উদ্দেশে এই 

গৃহীত হউক ।১ , আহুতি প্রদান করিতেছি,-ইহা' স্বন্দর 

শিবিটী বপে গৃহীত হউক । ১ 

১৫ কর্তিকুশ। এ 

উদগ্থংশ। শালার দক্ষিণ পথ দিয| দশ, , ১৬ বগ্ডিকা। 
- 1* এ পথদিয়াই উত্তর শকট1ও লইফ' 

11- | গণের হব্যবাঁহী শকট । এ শাঁকটদ্ধয র্টি বাতা . যাইবে এবং গমনকালে পথিমধ্যে তীয় 

তপাদিতে মঙ্ট হইতে পাঁবে অতএব উহ্বার 

»রক্ষণীর্থ প্রকোডিত্ধষে একটি মণ্ডপ প্রস্তত | উত্তর চক্রে এই মন্ত্রে আহুতি প্রদান: 
করিতে, ছইবে, এ মগুপটি উদথংশ। শালার | করিবে-- 

ুর্ধ্ব সীমা ন্বরূপ উত্তর বেদীব কিবিঃৎ পশ্চিদে 

সেখুমিকী হেদীব দক্ষিণে নিশ্রিত হইবে। | ৫২ দ্যাবাপৃথিবি ! প্রঃ তোমবা৷ এই যজ 

সেই স্তলে প্রথমতঃ এই শকটদ্ধয লইয়া যুইতে | মানের কল্যাপার্থ বহু শস্যবতী হও, বহু 
হইবে, পশ্চাৎ তদুপরি মণ্ডপ রচিত হইবে, এ | ধেনুমতী হও* বু যবনবতীণা এবং প্রজ্ঞা- 
মগ্ডপেরও নাম হুবিষ্বন মণ্ডপ, এই জন্য এই 1- 
আঁছৃতি প্রদান হইতে আরন্ধ এই ক্রিযাঞফে | &-আঁহবনীয অগ্রিন্ত অন্িকোণে রক্ষিত 

শ্পাশীশাতিশী 

ছবিষ্বান ক্রিয়। বলা যায়। 1 | যে শকট, তাঁহাকে দক্ষিণ শকট বলা যয । 

*--এই ত্রাক্ষণ ০ ব্রহ্মা নামক খত্বিক। | 1-আহবনীয় অমির ঈশানক্োতে রক্ষিত 

ব্রিবেদশ্বিৎ এবং সমস্ত খস্ধিকের কাধ্যক্ষত1ও | শ্ষটকে উত্তর শকট বলা যায় / 

কার্ধ্যদর্শনে উপযুভ ও িবিষীচিই 'বদ্মা। | $-ছ্লোক এবহ ভুলোক। 
ণদাধিতিত হইয়া থাকেন । *খু-খবস শবে উত্কট খীদা তা 



ণ৬ যজূর্বেদ সংহিতা । €জৎ 

বদ্ধিনী হও । যে সর্বব্যাপী দেবতা সর্ব্ব-| প্রাঙ্থখে দৃদ্বপে বক্ষ! করিবে-- 

নিখ্যাপী অনুপম অমিত -কিবণেব 

প্রভাবে এই দ্যাবাপৃথিবীকে স্ব স্ব কক্ষাষ 

অবিচলিত বাঁখিষাছেন, পৃথিবীকে ধাবুণ 

করিষ! বহিযাছেন*সেই দেবতাঁব উদ্দেশে 

এইস"আহুতি প্রদত *হইল-__ইহ। স্থন্দব 

পে গৃহীত হউক 1১ 

১৭ কণ্ডিকা । 

হবির্ধান-ছাবে+&ঁ শকট উপস্থিত হইলে 

প্রতিপ্রস্থাতাণ' যজমাঁন-পত্বীকে তথাষ 

উপস্থিত কবিবে, পত্বী হুত শেষ আজ্য 

লইবা! এই মন্ত্র পাঠ কবত এ, উভষ শক 

টেবই অক্ষধুবর্ সিক্ত কবিবে__ 

হে অক্ষধৃব্য । তোমবা। দেব সমাজে 

প্রসিদ্ধ,অদ্য আমাদের যজ্ঞ সংবাদ তাহা! 

দেবস্শ্রবণোঁদ্দেশে উচ্চৈর্ষোধিত কবণ ১ 

অনন্তব যথাস্থানে এ শকটদ্বয উপস্থিত 

হইলে যজমাঁন এই মন্ত্র পাঠে উহ্বাদিগকে 

-যে স্থলে এই: ছবিদ্ধীন নামক শফটের 
রক্ষার্থ মণ্ডপ প্রস্তাত হইবে তৎ্সমীর্পে। 
1- তি প্রস্থাতা অন্থযূ্া প্রধান সহকারী 
খত্বিক্-ইর্নি অধ্প্্যর অর্ধেক দক্ষিণা লাভ 
করেন? 
$নক্ষ-ুর শন্কে-অক্ষেয আর্থ চঞ্জের, 
শর-তগ্রাতাগ । 

হে হবিদ্ধানদয়। তোমা এই স্থানে 

প্রা্মাখ অবস্মিতি কব, মদীঘ এই অধ্বর 

কার্য সম্পন্ন কবত উর্ধে প্রচ কৰ 

সাবধান। যেন বক্র হইযা ভূপতিত হইও 

না।২ 
তৃতীষ মন্ত্রে জমান অক্ষে আঘাত 

কবত শব্দ কবিবে-_- 

হে গৃহসদৃশ শকট দ্রেবতাবা। তোমা 

দিগেব বাঁহক পশুগণেব থাকিবাব উপ 

যুক্ত স্থানও যজমানেব গৃছে অপর্ধ্যাপ্ত 

হউক-- এপ আদেশ কব এবৎ আঁমাঁব 

জন্য আঁঘু ও প্রজা বৃদ্ধিবও অনুর্মতি 

কব।৩ রঃ 

চতুর্থমন্ত্রে উতববেদীব পশ্চিমে প্রক্রম 

্রষস্চ দূরে এঁ শকটছয স্থাপন কবিবে__ 

হে শকটদ্বব । পৃথিবীব এই বমণীষ 

প্রদেশে তোমব। সানন্দে বাপ কর।8 

১৮ কণ্ডিকা । 

'অধরু্ এই মক্স্রে দক্ষিণশকটে উপ- 

স্তস্তন প্রদান করিয়া পবে স্ুগাণ' 

পুপ্তিঃর জন্য তুমি খনন করিবে-_ 
শশী 

₹-্রক্রসত্তধলতিল ধাব | 

শাঁস্ছুসীলগৃহ-ততপ্ত । 



২১ কৎ মাধ্যন্দিনী শাখা । ৭৭ 
সর্বব্যাপী দেরতাঁর কতই স্ততি করিব £ 

তীহাঁর মহিমা অসীম ; যিনি এই পার্থিব 

পরমাণু সকল স্থজন করিয়াছেন, যিনি 

উপরিিতন ছ্যুলোককে উপরি ভাগেই 

স্তস্তন করিয়। রাখিয়াছের্নণ যিনি লোক- 

রয়ে অগ্নি, বায়ু ও সূর্য্য এই দেবতাত্রয়ের 

স্ততিতে সতত স্তত হইতেঁছেন-*সেই 
বিষ্ুদেবতার প্রীতির জন্য এই আছতি 

প্রদত্ত হইল ।১ 

১৯ কণ্ডতিকা। 

প্রতিপ্রস্থাতা এই মন্ত্রে উত্তরশকটে 

উপস্তত্তন দান করত স্থূণা পুতিবাঁব 

জন্য ভূমি খনন" কবিকে 

হে সর্বব্যাপিন্1এই মহামণুল ছ্যলোক 

“হইতে বা এই, স্প্রথিত পৃথিবী হইতে 

অথবা এই বিস্তীর্ণ এন্তরীক্ষ হইতেই 
হউক, স্বীয় উভয় হস্ত ধনে পরিপূর্ণ করত 
আমাদিগকে দক্ষিণহস্তেই হউকবা বামেই 

হউক প্রদান কর। তোমার প্রীতির জন্য 

এই আহুতি প্রদত্ত হইল। ১ 

২* কগ্ডিকা |. 

এই মন্ত্র পাঠ করত মধ্যম ছাতি্ অব- 
লম্বন করিবে-_ 

৬ গৃহাক্হানক দিত তুপরশিশাঙ্গ। . : 

ঘে সর্ধবব্যপী দেবতার বিক্রমস্থান ভূরাঁদি 

পাদত্রষে এই সমস্ত সচরাচর বাস করি- 
তেছে,তিনিই বি, তিনি প্রভাবে পৃথিবী 
চর, গিরি-গহ্বর-শায়ী, ভয়ানক, স্বগেব 

(সিংহের) ন্যায়, এই বিশ্ব সংসারে 

সঙ্গত স্তবনীয়প্ষ ।১ 

২১ কণ্তিকা । 

প্রথম মন্ত্রে মণ্ডপেব পূর্ববারে রবাটীণ* 

প্রস্তুত করিবে_- 

ছে তির্ধ্যক্ বংশচীর ! তুমি এই যক্ীয় 

মণ্ডপেব ররাঁটা হইতেছ।১ 
, দ্বিতীয় মন্ত্রে শ্সপত্রদ্বযপর প্রস্তত করিতে 

আরম্ভ করিবে-_ 

৬ _শিবিগহ্বরশাধী লিংহ যেরূপ অনুযান্স 

সমস্ত মৃখের রাজ ও পুজা পরমাত্বন,। তুমিও * 

সেইকপ অন্যান্য আঁজ্বার (আমাদের) রাজ? 

ও পুজ্য। শীহার শীসন অনিথার্ধ্য সুতরাং 
ভর্ানকণু বল! ছুইল। ূ 

1 দ্বারস্তত্তয়েত্ব উপরি অধোমুখ অর্ধ 

ৃত্বঃকার ভির্ধটক বংশগ্ীরকে ররটী বল? যাঁষ, 

ইছাছইি এ মগ্ডপের ললান্ট-স্ছাঁনীয় 

£এররাটীর অগ্রভাগদ্ধর শতত্তদ্ধষের গীত্রে * 

উদ্ভয় পারছে যে স্থলে বন্ধন করতে হইবে, 

সেই ুল,হইডেই একগাছি দর্ত মাল? কুশের 

মালা ) ভন্বমাল হইবে ম্থতরাঁং এ উপক্মিত 

স্রকূর়ী ওঠ এবংএএই অধস্তন মাল *কাধর রূপে, 

বর্ণ হইতে পারে । এই. ররাটীষ্প্রান্ত এবং 



৭৮ যজ্র্ধেদ সংহিতা । ৫ 
চে 

পিপি 

ছে ববাটাপ্রান্তদ্বয ! তোধর! এই যজ্জীষ | হে অভ্রে। সবিত্ দেবুর প্রেবণাবশে, 

মগ্ুপেব স্মগত্র হইতেছ ?২ অশ্থি দেবদ্ধযেব বাহুযুগল এবং পুষা দেব 

তৃতীষ মন্দ্রে এ রবটা ছদ্দিব সহিত সীবন তাঁর হস্তদ্ব বর সাহায্যে দেবগণেব তৃপ্তি 

ক্রণার্থ লম্প জনী* গ্রহণ কবিবে-- * সাধনার্থ, উপবব কার্ধ্যে গ্রহণ কবিতেছি।১ 

টা এঁ অভ্রি খননে'ম্মুখ একবত" দ্বিতীয় মন্ত্রে হেলম্পূজনি। তুমিই এই যজ্ঞীষ মণ্ড টি 
পে সৃচী 1৩ দৃঢ় মুটি কবিবে 

অভ্রে। তুমি ভামাঁদেব উপবাবিণী £|২ 

ম শত কভ্রব দাবা আগেষ কোণ 

হা "৮" স্ত কর্ধ্শা চাবি কোণ চাবিটি 

| তকট।  শার্থ পাব খন » স্ল। এ 

১ 

চতুর্থ মন্ত্রে বজ্জ, গ্রন্থি প্রদান কবিবে-_ 

হে এছ্ছে। ভুমি এই যজ্জীষ মগ্ডপেব নি 

গ্রন্থি স্থৃতবাং স্দৃঢ হও18 

পঞ্ছম মন্ত্রে প্রাংশ |" স্পর্শ বাব তদীয 
পর্ষিলন প্রাদেশশি পপ « ৬শস্ত 

দার্চ্য নিৰপণ রুবিবে-_ টির 
বত্তল/কাব হইঞ্ক 

হে প্রাগংশ। তুমি এই য্বীয মণ্ডপেক | 
এই 'শাতি চশ্ি ্ত ববণার্থ ছদ্দিব মধ্যগত প্রান বংশ, এই শগ্ড নই 

পু বিটি পলি? হন দ্বাবা দাঢ্য পবীক্ষণার্থ তোমাকে স্পশ কবি টা? পা? লিখন ছ ইহ7ছা 
* যজ্ঞ লিক্রস্থারী বক্ষো “লন গাবাও কতন তেছি।৫ 

তু হরির কব! হইতেছে 2 ৮ 
“২২ কাগুকা। ূ চতুর্থ মন্ত্রে এসং পব কাগুস্াব প্রথম 
( উপবধর্চ ) | মন্ত্রে চাবটি পরিলিখনানুসাবে বাহু 

প্রথম মন্ত্রে অভ্রিথ শ্বীকাঁব-_ 

মলা-প্রাস্তেব ছবি তছাকেই শ্রগত্র বল 

ঘাধ। শক্ত্রলষ্ধবের,উভষপণশ্ব গভ লন্ধি। র্ রর 
ক গ্ন্থুন রক বিশিষ্ট বছৎ স্চি. ৭ +-ন্কা শা শন্ধ-্বাটরে পলি এবং 
শ_ পুর্ব পশ্ছিমে লক্্াধমান পে স্থাপিত ) অসি শক £নইয়ণ স্ত্রীলিগ অভএব এস্ছলে 
এ মণ্ডপের,। ছিব প্রধাম অবলগ্বন বহুত রহশ | স্ফযকপ প্লাজিকে তদীয পতী কষ্পনা 

টা (জাডা)। কর! হইয়া 
$-যেছালে লেনের ভষবণ (দাডন 

করিতে ছুষ এ স্থানের লা ] £8 সু | শ্পসািকোগে নৈর্ধতকোণে, বাযুকফোণে 
ছত়ুঃ সীমা কোণের পস্দিটী খর্তক্ষেত এই জন্যই: | পায়ে কাগে। 
“উপর বল! মাধ হার্ড । 
বৃশ্পকাছিজ্পন্দে কাষ্ঠ-নির্টিত সঙ্দল। ৭ - তর্জনী ও অঙ্ঠ বিশৃত রিমা । 

*ৰিমাণে চারিটী অবট প্রস্তত কবিবে-- 
পাশা 



৩স্হ 

হে ঘোরতর শব্বকারী উপরব! তুমি 
মহান হইতেছ-_+মহাঁন্ ইন্দ্রেক্স প্রীতির 

জন্য, এইরূপে উচ্ৈপ্ধানি করিতে থাক --_ 

ঘাহাতে যজ্জবিত্বকারী রক্ষোগণ বিন 

হয়, বলগঞ্চ বিদূরিত হয় এবং যজ্জের বি- 

শেষ উপকার হয় 18 

২৩ কণ্তিকা। 

প্রথম মন্দ্রে আগ্নেয় কোণের অবট হইতে 

উৎখাত উত্কিরণর্ণ কবিবে-_ 

আমার আন্মজ পূত্র বা মদীয় কোন 

মম।ত্য যদ আমার অহির্ত চেষ্টায় এই 

স্থলে বলগ স্থাপন্ করিয়া থাকে, এই উৎ 

খাতের সহিত তাহাঁও আমি উত্কিরণ 

করিতেছি ১ 

৬-এস্থলে বলগ শব্দে গর্ত খনন কালে 

তন্ধ্য ছইতে প্রকাশ্যমাশ আস্ছি, কেন্ত, নখারি । 

+-গর্তের মৃত্তিকাদি উপর্ধি আনষন। * 

/-উতৈত্তিক্রীয় ভ্াততে প্রকাশিত রহ্ি- 
্াছে--যে, একদা! রক্ষোগণ দেরগণের লছিত 

চুদ্ধে পর়াভিত ছইয়। অবশেষে অভিড়ার (মার 

গাঁছি অস্িতাঁচার ) অনুষ্ঠান ফারে ৮ লেই অনু- 
ঠানে গর্তের (অবটের ) অর্চে কেশ, 

মখাদি (বলধা) সাপ মর্দিতে ছয়; ইজ 
টমাক্রমে আয় খাতার ছু উস 

নাধ্যন্দিনী শাখা ধ৯ 

দ্বিতীয় মন্ত্রে নৈখত কোণের অবট হইতে 
উৎখাত উদ্তকিরণ করিবে-- 

ধনে, কুলে ও মানাদিতে আমার সদৃশই 

হউকু বা অসদৃশই হউক, তাহা কর্তৃক 
যদি কদাপি আমার অহিত চেষ্টায় এই 

স্থলে বলগ স্লপিত হইয। থাকে, এই ভৎ 

খাতের সহিত তাহাঁও* আমি উৎকিরণ 

কপ্সিতেছি | ২ 

তৃতীয় মন্ত্রে বায়ুকোণের অবট হইতে 
উৎখাত "্উৎকিরণ করিবে-- 

সন্বন্ধী হউক ব! অসম্থন্ধীই হউক, তাহ! 

কর্তৃক ইত্যাদি । ৩ 

চতুর্থ মন্ত্রে ঈশান কোণের অবট হইতে 
উৎখাত উৎকিরণ করিৰে-_- 

* সম বয়স্ক হউক বা ন্যুনাতিরেক বযস্কই 
হউক, তাহ! কতৃকি ইত্যাদি । ৪ 

পঞ্চম মন্ত্রে চারি অবট হইতেই যথাক্রজে 

নি:শেষে উৎখাত উৎকিরণ কবিবে-- 

আমার অহিত চেষ্টায় শত্রগণ কর্তৃক 

এই এই স্থলে ঘদি বলগ স্থাপিত হইয়। 

থাকে, তৎসমস্তই এই উৎখাতের সহিত 

করিতে এলি প্রাপ্ত হদ এবং শর্তের মৃত্তি- 

কপির (উৎখাতেন) সঙ্থিত উধাও উপরি 
উতষ্কালগ | উদার) করন খুুঠ/দেই 

পরত করিভোহত হইয় অনট জসক্ঠিরিতে | রন্দোধিল আকতবাখা ছয় 
১৯ 



৮০ 

উিতরিরণ করা হইল মুতরাঁৎ এক্ষণে 
শত্রগণ শুন্য'মনোরথ হইল (৪ 

৮ ২৪ কণিকা । ক 

খই কথিষ্কার চারি মন্ত্রে আমেয়াদি যথা" 

ক্রমে অভিমর্শন*্* করিবে--. 

হে প্রথম অবট" তুমি স্বয়ংই দেদীপ্য- 
মান, তোমার প্রসাদে আমার শক্রগণ 

বিনষ-হউক 1১ 

হেছ্বিতীয অবট' তুমি ইন্পশনীং এই 
সত্রে দেদীপ্যমান; তোমার প্রসাদে, 

যাহারা আমার প্রতি দর্প প্রকাশ করে 

তাহার! বিনষ্ট হউক । ২ 
হে তৃতীয় অবট ! তুমি তই খত্থিকৃগণের 

সকলেরই নয়নে দেদীপ্যমান তোমার 

প্রসাদে রঙ্গে বিনষ্ট হউক 1৩ 
হেুতুর্থ অবট ! তুমি সর্ববত্রই দেদীপ্য 

মান, তোমার প্রসাদে কপট মিত্রগ্ণ 

বিনষ্ট হউক ৪ 

& _সঙ্জলহত্তে চি্ণণ করাকে অভিমর্শন বল! 
খায় অর্থাৎ ছত্তমার্্ণ | 
+_লোস্ঘাগ তিন গ্রকার-_একাছ, অহ্গ ও 

অব্র। একদিনে খাছণ সম্পয় ছয় তাছণ একা, 

চইদিনের সৃদিক ধাাগশদিল পর্যানে যাহা সম্পীর 
হয়ে তাহি!-খাহীজ পা তঠোগাধিক কালে বাছা 
গন্পর করিতে ছয় তাঙ্াক্ষে্নজ খল খাঁর । ' 

যজ্র্বের সংহিতা । ৫ 

২৫ কণ্ডিকা। 

প্রথম মন্ত্রে অবট প্লকল যথাক্রমে 
প্রোক্ষণণ' করিবে -_ 

ছে বলগহন,ট বন্ষোহনণা, যজ্জীয় অবট 

সকল! তোম1দ্গকে প্রোক্ষণ করিতেছি। 

স্বিতীয মন্ত্রে অবনয়ন$ করিবে__ 

হে বলুগহুন, রক্ষোহন, যজ্জীয় অবট 

সকল! তোমাদগকে অবনধন করি- 

তেছি। ২ 

গ-অর্থাৎ প্রথমে অগ্লেষকোঁণে ত্পনে 

নৈর্ষতক্কোণে ইত্যাদি । 

1- প্রোক্ষণলস্জ্ন সিম । 

1-বলগ সমক্কের হস্ত অর্থাৎ ই বৰ! এই 

ঘজমান এই অবট করিতে প্রন্ধত ছইবাতেই 

শক্রগণ কর্তৃক আন্টিচাা প্রোথিত বল? 

সফল প্রকাশ পাইল সুতরাং এই অবটই বলগ- 

ছন্ত1। বন্তত গর্ত (অহট ) কদ্রবাঁব সময়ে অ্্ি 

কেশাদি (বল) খাছা কিছু ভূগর্ভ হইছে 

উদ্ধত হইয়া দিগ.নদিশন্তরে প্রন্ষিপ্ড ছইয়াছে 
এ তার্তই ভাছাঁয় কারণ জুভরাং এ গর্তবে 

বলশা ছল যলির! স্তব কর] যায়। 

থব-. খী বলগ নকল অ্রকাশ পাঁইরার রক্ষেত' 

খ্বণ পুপবংোরঘ হইল না সুতরাং এই অবঃ 

(খর্ত ) হক্ষোগাণের হত্তা। বন্তত রপ্ত পঞ্ে 

গর্ত তে উদ্ধত ইট, পাটফেল। চিল, খোজা 

ভা আবর্জল। 

*সঠ্প্াক্ষণের অবশিষী জল জিয়া! দেখর। 



্৫কৎ 

তৃতীয় মন্ত্রে অবস্তরণঞ্জ করিবে__ 

হে ঘলগহন, বক্ষোহন, যক্ীয় অবট 

নকল। তোমাদিণকে অবস্তরণ করি- 

তেছি ৩ 

চতুর্থ মন্ত্রে উপধানর* কবিবে_ 

হে বলগছন, রক্ষোহন, ঘ্জীয় অবট 
2 

৬ _অর্থাৎ দেই গর্তগুলিয় উপস্লি কতকগাল 

শা] পতিয়। দিবে । 

শৃঁ-বখাশের বাখারির উদ্ধঘ মুখ ক্গুচীবৎ 

টীক্ষাগ্র করিবে এবং এ বাঁধারির উপরি ছ্বাজ,ংল২ 

[ধানে অবস্তি পরিমাণে দীর্ঘ কুশ। পাঁতিয়। 

ঠবাখারির সহ্ছিত গ্রন্ছ্বদ্ধন* ধরিবে_এইনপ 

[াখাঁকিকে “মধিববগ-ফলক' হলা যায় । এইন্প 

দশকন্ প্রস্তত করিধী একটিওঞাম়েব হইতে 

পাুকোণেসপরটি তাহার উপরি ঈশান হইতে 

নৈর্থতকোণে এগর্তগুিতে প্রেখিত করিয়। 

মর্থাৎ একটির এক অগ্রভাগ আগ্লেষকোগণের 

তরে এবং অপর অগ্রভাগ বায়ুকৌগেব 

র্তের ভিতরে থাকিবে স্বিভীষটির এক অগ্ন- 

চাঁগ ঈশানকোণের গার্ডের ভিতগে এবং অপ্টর 
অগ্রভাঁথ এ প্রথম কলকফের যধাভাগেক উপর 

হইব উলখতফোঁণের গর্তের ভিতরে গাফিবে 1 |. 

এই কলকঘরেরই: উ্তয় গু খর্তের দষো বাছা 

পর্িষাণে প্রবিষ্ট খাঁফিযে প্রবং ছাপর (মধ্য) 
নহপ লমুদরই ভূভাকোর তপন ভৃত্িকায় আস্ত 
সংলগ্র গাকিবে, এই সময হিগ্াকে' পান 

ফিদা গলা ঘাঁয়। 

মাধ্যন্দিনী শাখা । ৮৬ 

কল । তোমাদিগকে ভাগন্ুয়ে উপধান 
করিতেছি ।& 

পঞ্চম মন্ত্রে পযুর্যহনক্গ করিবে__ 
হে*বলগহন, রক্ষোহন, যজ্তীয় অবট 

সকল। তোমা দিগকে ভাগছয়ে পুণহন 

করিতেছি ।৫, ৮ 

ষ্ঠ মন্ত্রেতছুপারি লোহিতবর্ণ অধিষবণণ* 
স্থাপন কবিবে-_ 

হে অধিষবণ। তুমিও যজ্ঞের প্রধান 

উপকরণ 

সগ্ডম মন্ত্রে তছুপ'র পাঁচটি গরীব স্থাপন 

করিবে -_ 

হে গ্রাবসকল 1 তোমষবাও যজ্েব প্রধান 

উপকরণ। ৭ 

৯ যে ফলফের সুখগুলি গর্ভের মধ্যে নিবিষ্ট 

আছে, সেই গুলির উপরি গর্ভের মধ্য মৃত্তিকা" 

পূর্ণ করত এ ফলকন্য় দৃঢতর জে পুঁতিবে _ 
যাহাতে শিশ্চল হয । 

শশ্যাছায় উপক্ষি সোষের অভ্ভিবব আর্থাঁৎ 

ডন কম্পন হঘ, সেই “চর্দকেও অধিষবণ 

বল! যায়, এস্লে ভাছাই গ্রাহা । * জোঁহিত 
বর্েরটিকেখ খুুকায় লোহিত অরনগের চর্্ঘ 
+পর্াবশিলাগক্চ। এইঞশিলাহ যাটাটেই 

সেমি হী মর্ষিক হইবে । 



৬ক যঙ্গুংর্থদ বংচ্ছিতা। £নসং 
এ হান 

হে শল্য! তোমার নাম “ধব অতএর 
« ই৬ কণ্িক।। 

(উছেম্বরী প্রয়োগ”) 

সদদোমশুপেরঞ্গ মধ্যে যে স্থলে ওছুচ্ষরীণ* 

নিশাত হইবে, সেই স্থলে অরট কর! 

খ্বাবশ্যক হইতেছে অতএব পুর্বববতুণা এ 
্থলেও প্রথম মন্ত্রে অজি স্বীধার-_দ্িতীয় 
মন্ত্রে দৃঢ় মুষ্টিকরণ-_ তৃতীয় মন্ত্রে পরি- 
লিখন করিবে-_ 

পুর্বববঞ্ধ। ১। ২। ৩ 

চতুর্থ মন্ত্রে  অবটের চতুর্দিকে জল সক্ত 
আর্দ্র ভূমিতে যব বপন করিবে । 

*--প্রা্থংশা শালার পূর্বে এবং উশ্বংশ! 

শালার শেক সীম! বিদ্বান মগুপের পশ্চিমে 

অর্থাৎ উদগ্যংশা শালার আদিভাঁগের মধ্যপ্থলে 

ওঁছু্বরী স্ছার্পিত হইবে এবং এ গঁছুস্বরীর 
উপক্সি তি বছৎ আচ্ছাদন মগুপ _মির্টিত 

হইবে এবং সেই মণ্ডল আাদাঁষগুপ বলিষ্] 

প্রঙ্িদ্ধ হইবে ; এক্ষণে সেই ভবিষ্যৎ লাঁদই 

ব্যবহৃত হইতে$ছ। 

1-খজমুীন-পরিমিত উচ্ছৃত্বর € হজ্জ ) 

ক্যছটের গুড়ি। ও 

$- গর্ত খনন করত উছাতে পঁতিয়া রাখা! 

এ পর্যন্তি জী এয়শ্বরস এ মগ্ডুপের একদেশে 

শয়াঁন রহিয়াছে । 
ণ-ওই অধ ২ ফাণডিক! উপসহ প্রক্করণ 

বেখ। 

আমাদের ছেউ,গণকে ধরব কর_ আমাদের 
শক্রবর্গকে যব করঞ%* |8 

পঞ্চম মন্ত্রেব অংশত্রয়ে ওঁছুম্বরীর ত্বগ্র- 

মধ্য-মূল ক্রমে অংশশ প্রোঁক্ষণ করিবে. 

হে ওছুম্বরীর অগ্রভাগ ' ছ্যুলোকের 
প্রীতির জন্য তোমাকে প্রোক্ষণ করি- 

তেচ্ছ (৯ ৷ হে ওছুণ্বরীর মধ্যভাগ। 

অস্তরীক্ষ লোকের প্রীতির জন্য তোষাকে 

প্রোক্ষণ করিতেছি (২)। হে উছুম্ববীর 

মূলভাগ ! ভূলোকের প্রীতির জন্য তো 

মাকে প্রোক্ষ2করিতেছি (৩) ৫ 

এ প্রোক্ষণাবশিষ্ট জল সেই অবটে ষষ্ঠ 

মন্ত্র নিক্ষেপ করিবে_ 

এই জলে পিতৃগণেব বসতিস্থান পবিত্র 

হউক। ৬ 

সপ্তম মন্ত্রে সেই অবটে চতুর্দিগে 

প্রাগণ্ঘ ও উদগপ্ কুশা আস্তুত করিবে_- 
হে বুশাসমূহ। ততোঁমর! পিতৃগণের আসন 

হও-_পিতৃগণ এই স্থানে সুখে আসীন 
হউন ।৭ 

ইস পৃথকৃ-করণার্থ হু ধাতু ছুটতে 

বয় হইয়খাকে কাডএষ বধ বৃ অর্থ1ৎ পৃথক 
ক্রস কর । 



২৭ কথ্খিক। 

প্রথম মনে ুবরী উচ্ছ গঞ্জ কবিবে-_ 
হে ওছুম্বরী ফেবতা ! আমর তোমাকে 

উচ্ছিত করিতেছি-_তোমার প্রভাবে 

ছ্যলোক স্তস্তিত্ হউক, অবকাশ পরিপূর্ণ 

হউক এবং পৃথিবী হুদ হউক ।১ 
দ্বিতীয় মন্ত্রে এ ওছুস্বরী অঞ্চটে প্রক্ষেপ 

করিবে 

হে ওছুম্বরি ! দীপ্যমান বাঁসু দেবতা! 

তোমাকে নির্ববিস্কে এই অবটে প্রবিষ্ট 

করানণ” এবং মিত্রাবরুণপঃ দেবতারা 

চিরদিন তোঁমাকে বক্ষণকরত নিজ কর্তব্য 

সাধন করুন ।২ 

ততীয় মন্ত্রে পাংগ্জ দ্বারা পধুর্ণহুন 
করিবে-- 

হে ওছুন্বরিঞ তুমি ব্রাহ্মণ জাতির স্তব- 

নীয়, ক্ষত্রিয় জাতির ভ্তবনীয় ও বৈশ্য 

জাতিরও স্তবনীয়--তোমাকে এই বটে 

খযু্টহন করিতেছি।৩ 

৬স্পইর্মনুখ্ধ করও উতোলেম। 

1 দদর্থ ও গই অয় এঝূল, ঝটকূ] উপস্িক 
স্কা ছয়! 

$- ফি সারি | 

হধ্রলিন্দী-শা থা | 

চতুর্থ মন্ত্রে সৈআ্রাবরুণ দয বাবা 
চতুর্দিকেস্ধাবন্রয় পতুর্ণষণণ* করিবে 

হে উছুম্বরি ! অচ্ষণজাতি, ক্ষত্রক্গাতি 

ও*আমাদিগেব প্রজা এবং আফ়ু গদ 

কর। ৪ 

২৮ কণ্ডিক। 1 

ওছুম্ববী স্পর্শ করত প্রথম মন্ত্র পাঠ 

কবিবেঞ্ _ 

হে ওঁছুত্বরি! তুমি এই স্ছলে সুস্থিয় 
হও এবং তোমার প্রঘার্দে যজমান ও 

প্রজা ও পশু প্রভৃতিব স্থখে সুখী হওত 

এই বিদ্যমান শবীর়ে হ্থন্থির হউন ! ১ 

৬--যে দণ্ড *অ০ ১ক০ ঠমক্ছে অধর্যাগাবের 

সম্মুখে উপ্রদেশে দণ্ডাষমান রক্ষিত হইযাছে ) 

ব-ধদগু দ্বারা এ ওছুত্বরীব মূলে তিক 

ঠালিবা দেওম, যাহাতে উহ নুদৃ়ক্ূপে দণ্ডাষ- 

মান থাকে! 

+- পতি, এবং স্মৃতি এই, উদ্ধয়ের বিকোধ 
উপস্থিত হলে, আতিয়া ই বল: এই 
বিবির উদাহরণ কশে দাঁধবাতারধাদি কর্তৃক 
ঠইস্মলই প্রপর্শিজ হইয়াছে? বখা-এক্ছলে । 

উহন্রী স্টর্ণ বিহিত হইতেছে ০ প্রৃিতে 

রথ সমত্ধই বে ব্যাহত বর মিহি, 
হছে? অঞব বিগোধ উপাস্ছিত হইলে সির 

বনি এক লাই বিবের। 

নু 



৮৪ যজ্র্ধেদ*পৎছিউ।। €৫জৎ 

য় হরে নর বিরহ হেক্তোজ, শঙ্কে রণনীয় ই! তোমার 
করিবে-- 

এই হ্য়মান দ্বতে দ্যাধাপৃথিবী পরিপূর্ণ 

হন্উর্ফ 1২ ৯ 

অবন্তর তৃতীয় যন্ত্রে সদোগ্ষগুপের 

উপরি ছদি আরোঁপণ করিবেশ*-- 
হেকট! তুমি ধরশবরধ্যবাম্ ঘজমানের 

এই সদোমণ্ডপের ছদদি হইতেছ? তোমার 

ছায়াতেই.এই সমস্ত খত্থিগাঁছি জাসীন 

হইয়! দ্ীয় হ্বীয় কর্তব্য হোমার্দি অনু- 

স্ঠানি কতিবেন 1৩ 

৯৯ কণ্তিকা | 

এই মন্ত্রে এ ছদির উপর্ধি ভালরূপে 

কুট্যবদারণঞ করিবে * 

থে গান হইতে হুখাশাখ। পমুৎ্পন্গ হয, 

লেই যুগ্সন্ধরখা-মুলকে বিশাখ বল! খায় | এই 

উদ্ধখর-সূলগ্ন শাখা ঢুকল ছিয্প হইলেও বিশাখ- 
চিচ্ছ অবশ্যউ আছে! 
1 নদর্থাৎ ভঁ শুদ্যরীক্ছাপনের পয অর্ো- 

দাঁঘক হণ নির্সগ কন্যা ভখছারই আব্রপার্ধ 

মগুপন্দধ্যগ্া জীন বঃশের € আড়ার) উপ 

বংশাঘি* সির্সিত উন্দি (জল) রা 
ফরিষে | 

+- অর্থাব উদ একি খ়েরচাল হাইছে। 

প্রীতিসাধন, সযন্ ্তিবাক্ই অদ্য এই 

কুটিরূপে পরিণত হউক? তুমি দীর্ঘায়ু, 
তোমার এই স্ততিও দীর্ঘায়ু হউক-_ এই 
ক্রিয়া তোষার গ্রীতিসাধন হউক ।১ 

* ৩০ কণিকা” 

প্রথম মন্ত্রে লম্প.জনী গ্রহণ-__ 

ছে লম্পু্জনি ! তুমি ইন্জ্রদেবতাঁর সূচি 
হইতেছ, তোমাকে এই ছদিব উপরি 
কুটি সীবন কারযার্থ গ্রহণ করিতেছি ।১ 

ছিতীয় মন্ত্রে গ্ান্থিদান-___- 

হেখ্রস্থে! তুমি ইন্দ্রের প্রীতি উদ্দেশে 
প্রদত্ত হইতেছ, 'মবিচলিতভাবে চিরাব- 

স্থিতি কর।২ 

তৃতীয় মন্ত্রে সঃ সন্বোন__ 

হে সদঃ! তুমি ইন্দ্র দেবতার প্রীতি- 
নাধনার্থ মত্কর্তৃক নির্ট্িত হইতেছ 1৩ 

হবিষ্ধান মণডপের অপর পার্থে বায় 

+- লং শন্ছে এই লমবির্পত যযোষগুগ ! 

জরং-অি1 | অর্থাৎ, গতীনবংশা শালার - 

দথ্যে জি ফেরী এবং পশ্চিষে গাব আগ? 
উদ্ধারে পাতার সুমি ও 

রণ জাবনদর আম) এই নানা দেব 
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কোণে এবং এই সদোমগ্ডপের বাঁছি | খিক প্রস্তুত কবিয়! তুপরি ধথাবিধি 
কিদ্ধিৎ উত্তরন্াে আমিধীয় নামক | অগ্নি শ্থাপন করণানস্তর এই প্রথম মন্ত্রে 
অগ্রির স্থান করিবে,* তাহাই এই চতুর্থ | সেই অধির নামকরণ করিবে-- 
মস্থেআলস্তন করিবে-_- 

হে আগুধীষ 'অগ্নে! তুমি সমস্ত দেব- 

তাবই আবাহন স্থান ।8 

রি রি, রর ক 

৩১ কণ্তিক|। 

(ধিষ্্যর' প্রবণ ) 
সদোমগ্ডপে ঈশ[িফোণে আগ্নিতীয় 

[জন নামে বিশেষরূপে আধ্যাত, ইহণাকেই 

দেবান!ং ওক?" অর্থ[ৎ দেলখুলয় ব। দেবমান্দির 

বল। যাষ এবং ইছাক়্ই পূর্বদিকে লম্মূখেই এই 
সভা যণডপ প্রস্তুত হুইল, এই মগ্ুপেই খন্তিকাদি 

ঢাণের কার্ধ-সভা। এই জন্সারেই ইদাঁশীং 

শিবালয়াদি এবং তৎলম্মণে সভামগুপ প্রস্তুত 

ফরিবার রীতি হযে । 

৯ -"যদাপিও সঙদোষগ্ুপের গধো ছোভ। 

প্রভৃতি লপ্ষখস্থিকেরই অন্নিযুত পৃথকং দির্চিষ্ 

হবে এবং ভত্বধো আদ্ীু নামক খন্িকেরও 
একটি অগ্নি লির্ব্বাচিত ছইছে পং এটি 

তাঁহাদের অত্রর্থত বা সমকক্ষ লে, ই যেয়প্ 

হে আগ্িপ্রীয় ধিষ্ট্য । সর্ধব প্রথমে 

তোমাতেই আগ্ি স্থাপিত হইবে এ ছস্ি 
ক্রমে হোত ধিষ্া দতে গমন কবিবে গঅত- 

এব তোমাতে অধিষ্ঠিত অগ্িকে বিস্ভ 

(ব্যাপক) বলা যাষ এবং তোমাব দক্ষিণে 

ও উত্তরে খাত্বিক্গণের গমনাগমনেব পথ 

এই জন্য অপর নাম প্রবাহণঞ%্চ । ১ 

অনন্তব সদোম গুপেব মধ্যগত যে প্রশস্ত 

পথ, দেই পথণ-ছাবের দক্ষিণপার্থে এবং 

উমত্রীবকণ, হোত, ব্রাক্মণাচ্ছংলি পোভা, 

কলে ও অদ্ছাবাক্, এই লপ্ত খস্থিকেব সাতটি 

পৃথকৃহ দিব্য, এই পাঁতটি, সঙগেহ্ডপের মধে?, 

নির্টিত ছইবে, তথ্াধে। দক্ষিণ ভাগে ছুইটএবং ্ 

অপরগুলি উত্তর ভাগে, মহো-_ প্াণীনবংশণ 

শালা হইতে উত্তরবেদী গমনাগষলের পথ । 

*ব্রিস্িতি বলেম--“ছিষ্য গত আপ্সিউলির 

ছইটি ছুই লায করণ র্ব্বাারি বাবদ্বত হই! 

আনিকেছেৃতধষ এই আমি অস্মির বিতু ও 
২95 ইন এর প্রা এই আামন্থরে অর্চনা হইয়া খাকে । এই « 
প্রধাঁদ 

সপ 
ক মাক খনন 

সামাধাং বের হি টা 355 

| বিধি আনম মক পস্তিকের স্ত্থীন কার্য 
হী উ্তার তীয় সহকারী, ইনি 

মক্ষিণার 



ক 

চর 

ৃ্ ঘজছেদ ধইিা। 
পূর্ব স্থাপিত উুন্বরীর আহ কোঁখে,হোত্ 
খিষ্য নির্দাপানির পবে ক্ঠহুপরর স্থাপিত 

অপি এই স্িভীধ মর্ত্রে নামকবণ করিবে _. 
ছে'হোতৃ বিষ্য। তোঁমাতে অ'ধ্িত আঁ 
এই যজ্জেব পেধামক্ষা্য নির্ব1হক অতএব 

বন্থি নামে প্রসিদ্ধ এবং সমস্ত দেবতা 

উদ্দেশে প্রদর্ত হাবিই ইহা ত প্রদত্ত হইয! 

থাকে ও তংসমস্তই ইনি বহুন কবিয়! 

থাঁকেন এইজন্য হব্যবাইনও বশ! যাঁষছি। ২ 

এই হোত্ ধিষ্ট্যেব দক্ষিণ মৈত্রাবকণ 
থিষ্ট্য নির্মাণাদি কবত তদুপবি স্বপিত 

অগ্নিব এই ভূতীয মন্ম্্ নামকবণ করিবে-_ 

ছে মৈভাবকণ বিষ । তোমাতে আধ- 

ঠিত এই অগ্নি মামাদেব প্রক্ুত মিত্র অত 
'্ব ইহাকে শ্বাত্র বল এবং ইনে হোতাব 
দোষ আবরণ করিয়! থাকেন এইজন্য 

প্রচেতা বেরুণ) নামেও বিখ্যাত ৭৩ 

*- এই ছিহাতি এহেশতি নাঁষক খার্থিকের প্রথান 
কর্ধযস্ছান | এছোতালগ্বের্দীয প্রধাল খিক 

অরুণ, উল ও তৃক্ষার সহি ইহার তুল্য 

াক্ষিণ | 
॥ 1 এইন্পবিকার্টি ইারিধিচণ আদক আর্থিবোর 

প্রধান কাট খুকি? 4 এক 

সাতে জি কারী। 

৫ৎ 

সঙগোমষ্ঠপেক মধ্যগত পারের উত্তর- 
পাশে আধহ হোত ধিফোয়ও উত্তরে 

ত্ান্ষণাচ্ছিংসি ধিফ্য নির্ীপাদি কলুত, 

তাহাতে অধিষ্ঠিত অগ্নিষ এই চতুর্থ মজে 

নামকরপ ক।ববে-- 

হে ত্রাঙ্ষণাচ্ছংশি বিষ্য্য । জ্তামাতে স্ছা 

পিতঞএই অমি দেবতাদিগেব প্রীতু বেশে 

প্রদক্ষিণাদির বিভাগকর্তা অতএব তথ 

বলিয়! প্রপিদ্ধ এবং ঘে খত্িকেব যেবপ 

ভাগাদি প্রাপ্য তৎশষস্ই মধ ।ত আছেন, 

এই জন্য ই"হাকে বিশ্ববেদ1গ বল। যাযঙ্গ। 
এপ্স 

৩২ কশ্তিক। ৷ 

ব্রাঙ্মণাচ্ছংশ ধিষ্য্ের কিঞিছু তবেই 

পোতৃ ধিষ্্য নির্দাণাদ করত তাহাতে 

অধিষ্ঠিত অগ্নির এই প্রথম মত্ত্রে নামকবগ 

কবিবে-_ 

'হে পোস ধিষ্কয1 সেয়াতে শ্ছাপিত এই 

অনলি অতিশষ হর্সাজ্ঞাত অতএব ইীহাঁবে 
উশিক এবং কারি খল! বায়? ১ 
পপ পপ পপ 

++. ই থিক্াটি আগাপাচ্ছহশী লামক প্থিত 
স্রযাল কার্ধাাদ। আখেবাচ্ছাহশিকতক্থার প্র 
অনকারী ভিবেহরেন। ইপি অন্যান অর্দোক জ্গি 

খকোন্দ | 
দুপা রর স্থাদ 

মার তীয় অংকো রধহাসক। ই 
, উদধাতান চতুহটিদ, হ্ধিণা লা 



৩২* 

পোতৃঘিক্ট্যের কিঞিছুতরে নেট খিষ্কয 

নর্শাণাদি করত আহাতে অধিতিত' অর্গিব 

এই দ্বিতীয মন্ত্রে নামকবণ ফবিবে-__ 

হে নে, ধিষ্ত্য । তোমাতে স্থাপিত 

এই অগ্নি অজ্যারি ও বস্তারি%* উতয় 

নামেবই যোগ্যপাত্রণ' 1২ " 

নেতৃধিফ্ঠের কিঞ্চিছুত্তরে এবং মণ্ডপ- 

মধ্যগত আগীগ্রের কিঝিদ্ দক্ষিণে অচ্ছা 

বাক ধিষ্য নিন্মাণাদি কবত তাহাতে 

অধিঠিত অগ্নিব এই তৃতীয মন্ত্রে নামকরণ 

কবিবে-_ 

হে অচ্ছাঁবাঁক ধিষ্থ্যপ্রট। তোমাতে 

স্থাপিত এই অগ্নি, পুবোডীশ ভাগ লাভ 

কবিয়াথাকেন-_-পুবোডাশ, প্রধান হুব্য 

ও অন্ধ অতএব ইনি অবস্যু শা 

« *% ৪চাও ২৭ক০ পাও হইযাছে-অভ্তবারি ও 

বস্তারি ইঞ্টার। লোম রক্গক সগ্তদেবতব 

অন্তর্দত। অঙবস্প1প% খিনি নষ্ট করেন তিনি 
অতযারি এবং খিনদি এই উরাঁচয়কে পীলন করেন 
তিনি হস্তণরি। ঞ 

1 এই স্থানটি নেঙীয় প্রধান কার্যাস্থান 
লেঙ্টা। অধর্ধার ছিতীয় লঙকাদী, ইনি অন্ধ র 
তূত্বীয় অংশ দক্ষিণা লাত করেন । র 
$ এই স্থানটা অঙ্ছাবাকের প্রধাল কার্যযশ্থান। 

আচ্ছাবাক, কোঁকাজ স্িক্কীয অর্কারীং ইপি 
ছোতার তৃতীয় আহ দক্ষিণা জনক করেন! 

৭ নব, শে বাহন খন 
করেন ভীদাক বসূয বুঝা খা । 

১৩ 

মাধ্যন্দিনী শাখ।। ৬৭ 

এবং ছুবন্বান্* এই উত্যয় নামেই 

প্রসিদ্ধ 1৩ ৭ 
সদোমখপের মধ্যে এইকূপে হোতৃ- 

ধিষ্য প্রভৃতি সপ্ত ধিষ্য প্রস্তুত ও তত্ব 

শ্নামবণ করণানস্তর এ মণ্ডপের বহিঃ) 

দক্ষিণ কোণে, উত্তব €কাণে স্থাপিত 

আম্ীঞ্র অগ্নির সমসূত্রপাৎ দক্ষিণে 
মার্ছালীয় ধিষ্য নির্মাণ করত তাঁহাঁতে 

অধিষিত অন্নির এই চতুর্থ মন্ত্রে নামকরণ 
কবিবে-; 

হে ধিষ্্য! তোমাতে স্থাপিত এই অগ্নি 

সমস্ত খততগাদিব শোঁধক অতএব শুদ্ধ 

নামে প্রসিদ্ধ এবং এই স্থলেই যজ্জীষ্ 

পাত্রসকল ধৌত মার্জিত হুইযাথাকে 
অতএব ইহাকে মার্ঘালীয়ও বলাযাষণ৪ 

* অনন্তব সদোমগুপেব পূর্ব্বভাগবর্তাঁ 
উত্তববেদীস্থ আহ্বনীষ অগ্নিব নীমকৃৰণ *. 
কবিবে-_ 

হে উত্তরবেদীর আহবনীষ অগ্রে% 

* ভুবস শন হত ছুবদ্যান্ -হব্যবাঁন্। 
1এএইস্থামী অবর্য,/র প্রধালস্থটস । অদ্্য[- 

ঘঙ্গুরোদীয় পখাল খত্্িকু। ইহী। হোত? 
পাকি তুলা দক্ষিণ) । 

$ এই আনিস আধার তুমি, ক্বপ্পাবেছি 
কারক আবু নী হিফা বান! বায়? ঈহাপঞাতি- 
তাত এাধক খস্থিকের ওখান কারাদ । 

ইউ রদ পাব খাবে সী নং, 



৮৮ 

তুমি'বিবিধ দেবতার তুষ্টি-সাঁধন আহুতি 
গ্রহণ করিয়াখাক অতএব সকলেরই কর- 

গ্রহীতা সআ্াট এবং পয়োব্রভাদি অনু- 

ষ্টানে কশ-তনু যজমানদিগকে অভীষ্ট 

ফল প্রদান কবত অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া- 
থুক সেইজন্য কশানু শব্দেও প্রসিদ্ধ 1৫ 

সদোমগ্তপের পশ্চিম এবং এঁষ্টিক 

বেদীর উত্তর, বহিম্পবমানক্ ধিষ্ নিশ্মা- 

ণাদি করত ষষ্ঠ মন্ত্রে তদীয নামকরণ 

করিবে__ 

হে বহিষ্পবমান ! যেহেতু তুমি পরি- 

যদগণেরণ' আধার-ভূমি অতএব পবিষদ্য 

শব্দে বিখ্যাত এবং তোমাৰ আশ্রযেই 

সকলে পবিত্র হইযাথাকেন অতএব 

পবমানও তোমার অপব মাম ৬ 

সদৌমগুপের পূর্ববদারস্থ উন্তববেদীব 
সসশূত্র ত্র উপতরে চাত্বালঞ্ধ; প্রস্তত হই্যাছে' 

কারী প্রতিহর্তী নামক খত্বিকেব তুলাপপদ। 
ই দর্ষিণাঁও.প্রতিহর্তার লা ব্রহ্মার ভৃতী- 
যাংশ। ইহ্ারও কার্ধ্য ছান-রক্ষণ | 

ক এই থিষ্যটি সদোমগুপের বহিহ এবং 

এইস্থানে খত্বিকগণ কত্র-ন্নান।দি দ্বারা পবিত্র 
হুইয়। থাকেন এইজন্য ইহাকে বহিম্পবমাঁন 
বলাযায়1 : 

শী শ্তব পাঠ করপার্থ সমবেত খ্ব্গুলীকে 

পরিষদূ বলাঘাঁয়। , 

£ চতুচ্ছোণকূপে পুঙ্করিণীর ন্যায় খাত 

যজুর্বেদ সংহিতা । 

-___77772777777700777:7 শার্শা শার্ট 

৫ 

এই স্তিম মান্ত্রে তাহাবই নাঁমকব' 

করিবে-_ ৭ 

হে চাত্বাল। যেহেতু তুমি শূন্য-গর্ত 

অতএব তোমাকে নভ: (আকাশ ) বল 

যাষ এবং খত্বিক্গণ তোমাকে প্রদক্ষিণ 

করিয়া! গমনাগমন কবেন% অতএব প্রত 

ফলাও তোমার নামান্তর 1৭ 

এই চাত্বালের অব্যহত দক্ষিণে শীমি ত্র 

ধিষ্ ; এই অক্টম মন্ত্রে তদীয নামকবৎ 

করিবে-_ পু 

হে শামিত্র ।ণ* এই স্থানে পবিত্র পণ্ড 
বিশসনপ্রঃ কা্ধ্য সম্পন্ন হইয়াথাকে অতএ 

তোমাকে মৃষ্ট অর্থাৎ পবিত্র বল! যাহ 

এবং পশুব হৃদষ জিহ্বাদি হব্য এই 

স্থছনেই অগ্ি-পক হইযাথাকে মেই জন 

888658855 ওধা তোমার নামান্তব । ৮ 

ভূমি, এই খাত রক মৃত্তিকা লইয1 সমং 
বেদী প্রস্তুত হুইযাঁথাঁকে। 

ঞ চাঁড়ীলের অব্যবছিত দক্ষিণ পাশে? 

বনিদানের স্থানঃ এ স্থানে গমনাথমনের অন 

পথ না৷ থাকাঁধ সুতর1ং এই চাত্বাল প্রদক্সিৎ 

করিডে ছয়। 

1 এইস্ছলে বলিদাণ ও মাংসপাঁক উভয়? 
অম্পন্ন হইয়াথাকে। 

$£ প্রাণথনাশক্রিয়কে বিশসন বলা যাষ 
বৈধ হইলেই ভাছা পবিত্র হইল । 

৪ হো সুদন অর্থাৎ পাঁকছেতু-পাঁক 
গ্ছান 



৩৩কছ মাধ্যন্দিনী শাখা । ৮৯ 

শেষ মন্কে সদোমগ্ুপের মধ্যে পশ্চিম 

ান্তবর্তাঁ ওছুম্বরীর নামকরণ করিবে__ 

হে ওছুম্বরি। তুমি যেহেতু উদণীতাঁর 

ধন কার্ধ্যস্থান অতএব খতধাম। নামে 

দ্বিতীয় মন্ত্রে শীলাঘার্য্যধিষ্চের উপরি 

স্থাপিত অগ্নির নামকরণ-_- 

হে শালাদার্ধ্যধিষ্যস্থু অগ্নে% এই 

স্থানে অজণণ* ও একপাৎধু পরত্রহ্মের 

প্রসিদ্ধ এবং তুখি উন্নত-শিখর সেই | তুষ্টিসাধন হইযাথাকে অতএব তোমাকেও 

গন্যই স্বজের্যোতি ও বলাযাষ 1৯ 

্ 

৩৩ কণ্ডতিকা) 

প্রথম মন্ত্রে ব্রঙ্মাননরণ নামকবণ- 

হে ব্রহ্মাসন-িষ্ণ্য । তোঁমাব অধিষ্ঠাতা 

হ্ধা, চতুর্বেবদ-বেতা হ্থতবীৎ জ্বান-সমুক্র 

ঘতএব তীহার অধিষ্ঠান ভূমি তোমাকেও 

মুদ্র বলাযাঁষ এবং তিনি মস্ত খত্বিকের 

ঃধ্য পরিদর্শনে ব্রতী সেই জন্য বিশ্ব- 

চা নামে প্রদ্থিদ্ধং তদন্ুস[বে তোমা- 

ও নামান্তব বিশ্বব্যচা ।১ 

ক উদ্দাতালনামবেদীয প্রধান খত্িকৃ। 

হাতা, ভঞ্ধ্য, ও ব্রহ্মার সমান দক্ষিণা পাইয়া 

কেন। ইহাব প্রধান কার্ধ্য সামগাঁন। খত 

নদে সামণান, ভাহারই ধাম-স্থান খতধাঁম। 
ছুম্বরী । উদ্দাঁভ1 এই ওঁদুম্বরী স্পর্শ করিয়] 
1ন করিবে ইছাই আনতিবিধাঁন। 
1 সদে'মগুপের মধ্যে, অন্নিকোৌণ-ও্রান্তে, 

তব দক্ষিণে শীর্ঘ, ্প্পোচ্চবেদিকা। 

£ বিশ্বুসমজ্ত যজ্ঞ ভূমি তাহাতে, বাচনন্$৭ণ 

বৃদ্ধি, জরা, মৃত্যু কিছুই মাই। 

কিঞ্চিৎ দক্ষিণাঁৎ 

মান পত়ী সর্বদ। উপস্থিত থাকেন, তাঁহাঁরই 

অজ ও একপাঁৎ বলাষাঁষ ।২ 

তৃতীয মন্ত্রে প্রাজহিতধিষ্যন্থ অগ্রিরণ্ 

নামকরণ -- 

হে প্রাজহিত অগ্নে! তোমার ক্ষয় 

নাই+ অতএব তোমাকে অহি বলাষায় 

ঞ শালালপ্রাচীনৰংশ| শালা) তদীধ দ্বার 

দেশ্উদগংশ শালার পশ্চিমএদেশ এত।- 
নতা উতষ শালার*মধ্যগত ধি্ন্ছ আঁহ্বনীষ 

জগ্িই এই অগ্নি! 
1 অজ-যীছাঁৰ জন্ম নাঁই সুভবাঁং হা, ৃ 

$ একপাৎনঅদ্বিতীয় পাক |, 
থ প্রাচীনবংশ। শালার মখো, পশ্চিমে, 

» পত্বীশালা, যেস্থলে য্ত- 

পশ্ডিমে এই প্রাজহিভ থিফাক্ছ অমনি । প্রাজ- 

হিত-গ্রজাথণের ছিত অশ্নি অর্থাত গাহপভা 

অগ্নি। ঃ 
+ অর্থাৎ ্রাচীববংশার মধ্যগত তরর্টিক 

বেদীর পূর্্ভাগে স্থাপিত আছবনীষ অগ্নির 

খার্পভাত্ব হইল কিন্ত ইহার গীর্হপত্যন্ব পুর্ব্ব- 
বৎ অবিতথই থাকিল, (98পৃ হস্তৎ দেখ) 
সুতরাং ইঞ্ার মানহীন হইল না অতএব 

[য লক্ষ্য করত ভ্রমণ ধিনি করেন ভিনিই: বিশ্ববাঢা' “স-ছি? -হীনতা-শৃমা | 



৯০ যজুর্থেদ সংহিতা । ৫ 

নামেও প্রসিদ্ধ 1৩ ৃ বার্থ সূর্ধ্যাভিমন্ত্রণণ" কবিবে-_ 

€ ইতি ষোড়শ ধিষ্ণ্য প্রকরণ ) হে অধ্বপতেঞ্ঠ সুর্ধ্য ' আমবা যে কোন 

চতুর্থ মন্ত্রে সদোভিমর্শনণ'-_ পথে গমন কবি সেই পথেই আমাঁকে 

হে মণ্ডপ ৷ এই স্থানে খন্বিকৃগণ স্বীয় । বর্দিত কব আপাঁতত এই দেব্যাঁন পথে 
স্বীয কর্তব্য অনুষ্ঠানান্তর্গত মন্ত্র বাক্য | আমাঁব কল্যাণ হউক ।৬ 

সকল সবর্দাই প্রযোগ কবিতে থাকেন | * ' 

স্থতবাঁং তুমি বাগধিষ্ঠান অত এব তোমাকে 

বাঁক বলা যাঁষ এবৎ তুমি ইন্দ্র দেবতাবধ; 

প্রধান স্থান সেইজন্য এন্দ্র ও খত্থিক্গণের 

প্রধান কার্য্য-নভা এই কাবণে সদ অভি- 

ধানেও অভিহিত হইযাথাঁক18 

৬ প্রাীনবংশা মনও মধাস্য এর্টিক বেদীব 

উত্তবদ্বাব হইতে পুর্ববাভিমুখ হুইযা! আহবনীষ 
কুণ্ডের ঈশান্কোণে কিধ্িঃ২ দক্ষিণাভিমুখ 
হওত পুনং পুর্ব্বমুখে উদগ্ণংশী শালীৰ মধা-গত 

পঞ্চম মন্ত্রে ছার্ধ্যভিমর্শনধা-__ | ওঁছুম্ববীব দক্ষিণ দিষ1 সবল বেখাক্রগে সদে। 

এই যজ্ভীষ দ্বাবদেশে স্থাপিত € তাঁম রা | মগ্ডপেব মধাদিয! গদন কবত বাঁমে ব্রাক্গণীঁচ্ছংশি 

বিষ ও দক্ষিণে £হোতৃধিষ্তা বক্ষ! কবত 

আমাকে কোনরূপে সন্তপ্ত কবিও ওনা+-1৫ 1৫ ৃ সদেোমগুপেব বছিঃ উন্ভতবাভিযুখ হুইয| সদো- 

দু ৃ মণ্ডপের ঈশান কোণে 'অশিষ্ঠিত আমীদ 

ক্ক অগ্যাধান কালে জর্বপ্রথমে এই ; বিহারে দক্ষিণহত্তে বাখিষা পুনঃ পুর্ববাতিমুখ 

ভাগ্সিরই ভধান হইযাথাকে পবে ক্রমে অন্যাঁদা | হওত সেঁমিক বেদীব উত্তবে কি যাঁইযা 

আগ্মির অতএব ইচ্ছা! বুক্র-মূল। ভূতীয।পাঁন | চাস্বালের পশ্চিম ও এ সে$মিক বেদী পুর্বব- 
৬ষ্ঠ ৮ম কণ্ডিকা দেখ । ভাঁগে পুনশ্চ দরক্ষিণাভিমুখ বাঁছিত হুইয1 যু" 

+ সদোমণ্ডপটী হস্ত-মীর্জিত করিবে | কিঞ্চিৎ বাঁমে তির্যাক ছওত উত্তববেদীব 
1 ইন্্ শঙ্দে অমিত এ্ধাবান ঈশ্বর, ; পশ্চিমদ্ধারে উপনীত হইযাঁছে যে পথ, ভাহা- 

এম্বর্ধযবান্যজমান ও মেখচালক্ক বাঁয়ু ও যয বা কেই *“দেবযানপথ” বল।যাঁষ 1 
তেজোবিশেষ । + সূর্যযাভিমন্ত্রণ অর্থাৎ সূর্ধ্যেধ এভি 

শ দ্বার প্রদেশে উভষ পারে স্থাপিত দৃষ্টিপুর্ব্বক প্রার্থনা । 

কদলী-স্তস্ত।দি অলধেঠত করিবে। ' $ যেছেতু পথসকল শুদ্ধ বা সরস, সুবাত 

+ ন্র্থাৎ ঘদীষ এই যজ্ঞ দ্বাব সংক্রান্ত | ৰা কুবাঁত, প্রকাশ ব) অন্ধকার হুইবাঁব একমাত্র 

ফোন কপ হিষ্ন উপস্থিত শা হব ' দ্বারপতম | কারণ সূর্ধাই অতএব সূর্যকে অধ্পপতি অর্থাৎ 
বা দ্বারে দস্তাপ্রবেশাদি নাহুয ৷ পথেব শুভাশুভ করণক্ষম বলা যাঁশ। 



৩৫ক মাধ্যন্দিনী শাখা । ৯5 
৩৪ কণ্ডিকা। ৩৫ কণ্তিকা, 

প্রথম মন্ত্রে খত্বিগভিমন্ত্রণক্ট _ | [ অত:পবৰ সোমনয়নঞ্চ ক্রিয! অনুষ্ঠিত 
হে খন্তিক্গণ। তোঁমবাঁ আঁমাঁকে (যাজ- হইবে অতএব তৎপূর্ধবকৃত্য পৃষদাজ্য 

মানকে) মিত্র-ক্ষে দর্শন কবণ*1৯ হোম বিহিত হইতেছে ] দ্বিতীষ মন্ত্রে ধিষ্্যাভিমন্তর্ধ_ ৰ 
হে সগরণ ধিষ্গত অগ্নি সকল ! প্রথম মন্ত্রে প্রবাব মধ্যে পাঁচ বাব 

সগব নামে প্রসিদ্ধ + তোঁমবা,অদ্য আমা; পৃষদাজ্যরণ গ্রহণ কব্ি। তাহাতেই মমি- 
দিগকর্তক সগব৮ হইতেছণ হে 'অগ্নি- ! ধেব অন্তভাঁগ সিক্ত কবিবে__ 
ঘকল ! তোঁমনা আঁমাকে, বৌদ্র মুখ | হে জ্যোতিঃস্বসপ আঁজ্য । তুমি সর্ব্ব- 

হইতে_ বক্ষা কব । হে অগ্নিসকল। ৷ ্প হইতেছ, সর্ব দেবগণের সস্তোষার্থ 
আমাঁকে ধন-ধান্যে “পরিপূর্ণ কর-_সর্বব ূ তোমাতে এই সমিদস্ত অন্ত করিতেছি ।১ 
প্রকাবে বঙ্ষা কৰ। তোমাদিগকে নম- নারি ভনীতেঃ 

ক্ষার, আঁমাকে বিনষ্ট করিও না 1২ রদ 1258 
সির করত বারছয়ে দ্বিতীয ও তৃতীয় মন্ত্রে 

+ খদ্ধিক্গণেক্এতি দৃষ্টিপূর্লাক প্রার্থনা । ৷ প্রদীপ্ত আহ্বশীয অমিতে আহত 
+ বন্ধু, বন্ধুকধষে ভাবে দেখিষা খে কবিবে__ 
টা রে অর্থাৎ বন্ধু বলিষা কার্ধ্যত | হে মোম দেবতা । তুমি, তন্থ ুস্তক 

না আঁমীধীঘ ধিষত্য প্রভৃতি খিক্গুলিব দন্থ্যদলেব, অনিষ্টকাবী চৌবগণেন্ু এ 'এবহ, 

প্রতি দৃরিপাৎ পূর্বক পার্থনা | ৷ অন্যান্যকূপ উপদ্রবকাঁবী" দ্বেক্ট বৃন্দেব 
82 উর রি অর্থাৎ | পক্ষে যম স্বব্প হইতেছ,-_পক্ষাস্তবে 

আমাদের জন্য প্রভূত রল হইতেছ -- + সগবকস্তৃতিযুক্ত , বিভুঃ এবাহুণ গ্রভৃতি ; 

এতোবেক় দুই ছুইটি স্তৃতিযুক্ত নাম রি তোমাতে আহৃত এই হব্য সুন্দরব্ধপে 
রহ্িযাছে। 

্ 

* সমানবপে স্তুত। অর্থাৎ কিআমীধীয গৃহীত ক 

ধিষা, কি ছোতৃধিঝ্য সকল ধিঝ্যকেই সমতাঁবে 
সব কবিতেন্টি। « সোঁম লইবা শকটেব উপরি রক্ষণ । 

” অর্থাৎ যে পথে ভীত হইতে হইবে |". 1 পৃহৎলবিন্দুঃ এস্ছালে দধিবিন্দু১' আজান 
তাদৃশ পথ হইতে । ্থত শতরাৎ পৃষদীজ্য শব্দে দিবিন্দুযুক্ত সত। 

৪ অর্থাঞ্চ তোঁদাদিগের দ্বারা কোনরূপে  € প্রচরনী-ফুতুর ন্যায হোম সাধন 
মজ্ঞবিদ্ন উপস্থিত ন1 হয়। একপ্রকার আক 



৯২ যজুর্ধেদ সংহুতা ৷ ৫অৎ 

প্রমাণ মোমদেবত। মৎপ্রদত্ত এই | (অক্লেশে ) সকলপ্রকার অরিষ বিনষ্ট 

আয পান করুন। আমাদের এই আহুতি। করুন); আমার এই আজ্যাহুতি, স্থন্দব 

সবন্্ররূপে গৃহীত হউক ৩ রূপে গৃহীত হুউক।১ 

৬৬ কণ্ডিকা । ৩৮"কত্ডিক! । 

এই মন্ত্র যজমানকে পাঠ করাঁইবে-_ এই মন্ত্রে উন্তরবেদীস্থ আহবশীয়াপি- 

হে বিশ্বজ্যোতিঃ 1 আমর! যেন তো-। কুণ্ডে আহুতি প্রদান কবিবে-- 

মাঁব প্রসাদে ন্যাষপথে ধনলাভ করি 1_- ; হে যজ্ঞ ব্যাপিন্ অ্নে । বুল পরিমাণে 

দেব । তুমি বিদ্বান, তোমার প্রসাদে ; স্বীঘ বিক্রম প্রকাশ কর, আঁমাদিগের 

আমিও যেন সর্ব পদার্থ স্ষষক জ্ঞান : বাসন্ছানের বাহুল্য ধন কর ; হে ঘ্বত- 

লাভ করি ।__আঁমাদিগকে নিন্দনীয কৌ | যোনে। স্বত পান কব, আমাদেব যড্ঞ- 

টিল্য পাঁপ পথ হইতে দূবে বক্ষা কব। | পতিকে ( ঘজমান'কে ) বদ্ধিত কর।১ 

তোমাকে ভূষো ভূষ নমস্কাব।১ 
টি 
1 

পিস ৩৯ কণ্ডতিকা। 

৩৭ কণ্ডিকা। হবিদ্ধীন মগ্ডপের মধ্যে বক্ষিত দক্ষিণ , 

ধদোমগ্ুপের ঈশান কোণে নির্ট্িত | শকটের উপরি কৃষ্ণাভিন আস্তত করিয়। 

আমীন্রীয় মণ্ডপস্থ ধিষ্ঠ্যেব উপবি অগ্সি | প্রথম মন্ত্রে তছপবি চণ্মবন্ধ সোমের 

স্থাপনানস্তর এ স্থানে গ্রাব, ভ্বোকলশ, গীইট্টি স্থাপন কবিবে-_- 

সোমপাত্র রক্ষণ করিবে.ও পবে এই হে সবিতৃদেব । তোমার প্রেরণাঁবশেই 

মন্ত্রে এ আর্মতে ঘ্বতাহুতি প্রদান করিযে-__| এই দোঁম লাভ করিযাছি অতএব তুমিই 

এই অগ্নি আমাদিগকে অভিলধিত | ইহ! রক্ষা কর, ইহা যেন কোন ছুরাত- 

ধন প্রদার্ন ফরুন, এই অগ্নি রণাঙ্গনে কর্তৃক নষ্ট না হয । ১ 

দ্বেষ্ট, সেনাদলকে ছিন্ন ভিন্ন 'কবিতে ছিতীয়মন্ত্রে এ কৃষ্ণজিনের উপরি 

করিতে অগ্রসর হউন, ইনি শক্রবলাক্রাস্ত গীঁইট খুলিয! প্রসারিত করিবে 

অন জয় কক্ষন, ইনিই আনন্দ সহকারে ] হে সোমদেব! তুমি দেবতা, অতএব তুমি 



৪২ ক 

দেবতাদ্দিগকে ইহা উপাঁধন কর এবহ 

আমি মনুষ্য, অতএব আমি মদীয মনুষ্য- 

দিগকে (খত্বিকৃগণকে) ধনসম্বন্ধিনী পুষ্টির 

মহিত উপাঁধন করি ।২ 

তৃতীয় মন্ত্রে হবিদ্বীন মণ্ডপ হইতে 

নির্গত হইবে-_ |] 

যে আমি তৎকাল পর্যন্ত সোমে 

হুতমন! ছিলাম,' সেই আমি এই--ইহা 

হইতে বিবত হইলাম , বরুণদেবতাঁর 

পাশ হইতে বিমুক্ত হইলাম ৩ 
পরস্পর বা 
(৮৪০০০ 

৪০ কগ্তিকা । 

যজমান ইতিপূর্বে অদ্বিব সহিত স্বীয 

শরীরের পরিবর্ত,করিযাঁছিলেন%, অধুন। 

এই মন্ত্রে তাহাই প্রতিপ্রদান করা হুই- 

তেছে-_ 

হে অগ্ে! ভূমি এই জ্যোতিষ্টোমাদি 
ব্রতের পাতা , তোমার যে শরীর, আমার 

হইযাঁছিল, তাহা তোমারই হউক এবং 

আমাৰ যে শরীর, তোমাব হইয়াছিল, 
তাহা আমারই হউক । ( সোমের প্রতি ) 

হে দ্ীক্ষাধিপতে সোম ! তোমার অনু- 

মতি ক্রমেই দীক্ষিত হইয়াছি,_হে 
উপসজ্রপ তপস্যার অধিপতে সোম! 

ঞ& ৫জৎ র০ ৬৯পৃ* ১তত* দেখ। 

মাধ্যন্দিনী শাখা । ১৩ 

তোমাব অনুমতিক্রমেই এই উপসন্তপো- 
ইনুষ্ঠানে, প্রবৃত্ত হইযাছি অতএব হে 
ব্রতপালক দেব ! আমাঁদিগের উভযেবই 

কর্তব্যক্চ ঘথাযথ স্থসম্পন্ন হউক 1১ 

৪১ কণ্ডিকা। 

* [যুপ প্রকবশ ] 

যুপ স্তন্ত ঞ্ছদন 'কারবার জন্য গমন 

করিতে হুইবে, সেই গমন স্থকল হউক 

এই কামনা জবাব মধ্যে চাবিবাব আজ্য 

গ্রহণ কবত এই মন্ত্রে আহবনীঘ কুণ্ডে 

হোম করিবে -- 

(হে যজ্ব্যাপিন্ অগ্নে।__ ইত্যাদি 

৩৮ ক ৯২পু* ২স্তৎ দেখ )1১৯ 

৪২ কণিকা । 

হুত-শেষ আজ্য গ্রহণ করত তক্ষাঁবণ: 

সহিত বনে গমন কবিষা! এই প্রথম-ন্্ে 
একটি বৃপ্যঞ্ বৃক্ষ অভিমর্ষণশা বা অভি- 
মন্ত্রণ+ করিবে-- 

ঞ& অর্থাৎ আমার কর্তবা-নির্দোষ অনুষ্ঠান 
এবং ভোমার কর্তব্য পূর্ণ ফলদ্দান 
1 ভঙ্গ -বর্ঘকি- ছুতার। 

$ পলাশ, খদ্দির, বিজ্ব প্রভৃতি যৃপের 
উপর়ক্ত ব্ক্ষকে যুপ্য বলা যাঁষ এবং তদতিরিক্ 
নিব, জন্বীর প্রভৃতিকে অআব,পয বলাঘায়।, 

ক অর্থদ্। দেই ছারা রা 
দ্র | 

" + এত স্পর্শ্কিরাইয়া ডা 



৯১৪ যজুর্ধেদ সংহিতা । ৫অৎ 
হে'পুবোবর্ভি যূপ বৃক্ষ ! অনেকানেক হে স্বধিতে । এই কুশটিহ্িত স্থানের 

অধৃপ্য বৃক্ষ অতিক্রম করিয়া তোমার | নিন্বে বা উর্ধে, রক্ষণীযু ভাগে যেন 

নিকটে আসিধাছি, স্বার্থসিদ্ধির জন্য | আঘাত প্রাপ্ত না হয় ।৩ 

কোন অধুপ্য বৃক্ষের নিকটে যাই নাই হি 
* ৪৩ কণ্ডিকা। 

এবং যেহেতু তোমাকে নিকটে পাঁই- রর 
টি যৎ্কালে এ ছিন্নরৃক্ষ ভূ-পতিত হই- 

লাম অতএব দুবে স্থিত যুপ্য বৃক্ষেব অন্বে | __ 
* রর তেছে,সেই সমষে এই মন্ত্র পাঠ করিবে_ 

যণেও যাইতে হইলু না, আরও নিকটে ; 
হে যুপরৃক্ষ। যলোকেব লিখন 

যেসকল বুপ্য বৃক্ষ পাইযাছিলাম, সে র রি 
রি | কবিও না, অস্তবীক্ষ লোকের লিখন 
নীত ন1 হইবাঁষ তাহাঁও 25090575559 | কবিও না, তুমি পৃথিনীব বস্ত্র, পৃথিবীতেই 

করিষা আঁদিযাছি। হে বনম্পতে দেব। 
 আশিযা সম্মিলিত হও এই অতি তীক্ষ 

দেবঘজন কাধ্যের জন্য তোমার সেবা 
| শাণিত স্বধিতি তোমাকে ভনিষ্মীণ করুক 

কবি, দেবগণও দেবযজনেব জন্যই তো- 
এবং এই কাধ্য যেন আমাদেব মহা 

মার সেবা! কবিযাঁথাকেন | ( ক্রবা দ্বাৰা ূ 
মৌভাগ্যেব নিদান হয 1১ 

স্পর্শ ) বিষণ” দেবতাঁৰ জন্য তোমাকে, 
উলিরিতেছি | 'দ্বতীষ মন্ত্রে শাখা প্রশাখাদি ছেদ ন 

শাক তত 

্ 4 ৃ পূর্ববক যুপ-স্তস্ত নিশ্মাণ কবিবে-- 
দ্বিতীষ মন্ত্রে কুশান্তদ্কণীনপ্র; কবিবে-- ) 
হে ওষধে ! স্ববিতিরশা ভষ হইতে | 1 হে বনস্পতে ৷ দেব ৷ এই স্কন্ধশাখ| 

এই ধক্ষণীয় ভাগকে বঙ্গ কর |২ যে মূল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে সেই 
তৃতীয় মন্ত্রে & যুপ্য বৃক্ষে কৃঠাবাথাত । মূল হইতে শত শত শাখা পুনবন্কুবিত 

কবিবে_ হউক এবং আমবাও এই কার্যেন ফলে 

* সেই ছুতশেষ স্বত যে ক্্যাতে আছে | (পুত্র পৌঁত্রাদি) সহজ্র সহজ্র শাখা সম্পন্ন 
তাহাই স্পর্শ করাইবে। হই বাঃ 

1 বিষ শব্দে জর্বব্যাপক দেবতা এবং যজ্ঞ 

ওবনমান। ॥ যজ্র্বেদীয় মাধ্যন্দিনী শাখার 
$ অর্থ, থে স্ছাঁন স্িখড করিতে ছইবে 

সেই স্থ)নে কুশাবন্ধন দ্বারা চিহ্তিত করিৰে মন্ত্রভাগে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ 

অন্যথ অনভিমত সথানেও কুঠারাখাত হুইডে রী পর্ববকালে লিখন শঞ্জের অর্থ হিংলন 
পাবে । ছিল; জঙ্ষর বিন্যাস যে স্বপ্রেরও অণোচর ছিল-- 

৮ ক্বধিতি- ঠা | ইছও তাহার অন্যতর প্রমাণ |. 



১ কগ্ডিকা । 

উত্ভব বেদীব পুর্ববভাঁগে, যজ্ঞশালাঁর 

পূর্ববভাগীয প্রতীহাৰ ভ্মিব পশ্চিমে, 

দ্বাবোপাস্তে বৃপস্তত্তকগ নিগ্কাত হইবে । 
তদর্থ,-এই কগ্ডিকাব প্রথম মন্ত্রে 

অত্রিস্সীকাব,দ্বিতীষে দৃঢমৃষ্টিকরণ, তৃতীষে 
পবিলিখন, চতুর্ধে যব বপন,পঞ্চমে অগ্র- 

মধ্য সূলণ* প্রোক্ষণ,যষ্ঠে আসিঞ্চন,সপ্তমে 

কৃশাপ্রাসন কার্ধ্য_স্ম্পন*হইবে। তন্মধ্যে 
প্রথম তিনটিব অর্থ-_পঞ্চমাধ্যাধীষ 

২২ কণ্রিকাব প্রথম তিনটি দেখিলেই 

জান! যাইবেধুঃ এবং এঁ অধ্যােবই ২৬ 

কিবা] দর্শনেণা " অবশিষ্ল গুলিবও অর্থ- 

বোঁপ অবিজ্ঞাঁত থাঁকিবে ন11১--৭ 
পপ 

২ কগ্ডিকা। 

প্রথম মন্ত্রে যুপাবটে শকল+ নিক্ষেপ 

কনিবে-- 
কাত) পরিসরে 

« ইছাঁতেই যজ্ঞীষ পঁশুবন্ধন হুইবে। 
+ অত্যুচ্চ যুপস্ততেব দণ্ডাঁষমাঁনাঁদি কার্ধ।- 

সেখকর্ধণর্থ অংশত্রধ কব! হুইযাথ।কে এবহ 

স্থাপন কালে উছ? উপ্ু/ঃপবি স্ছাপিত হইব! 

স্ততাকার ধারণ করে। 

£ ৭৮পৃষ্ঠা ১ম সতত দেখ। 
৭ ৮২পৃষ্ঠ। ১মন্তপ্ত দেখ । 
+ যুপস্তপ্ের মূলভাগকে শকল বন্ধা যার! 

শকল শব্ের প্রক্কত অর্থ খণ্ড। 

১৪ 

মাধ্যন্দিনী শাখা । 

॥ অথ ষষ্ঠ অধ্যায় ॥ 
৯৫ 

হে শকল। তুমি অগ্রসব হইতেছঃ 

উন্নেতৃগণন্* তোঁমাঁকে অরেশেই এই 

অবটে প্রবেশ করাইতে পারিবেন" । 

ভবসা কবি তুমি ইহা অবশ্যই অবগত 

আঁছ ঘে ন্তোঁমাৰ উপবি অপব দ্বিতীষ 

খণ্ড স্থাপিত হইবে 1১? 

দ্বিতীয মন্ত্রে এ শকলের উপবিভাগে 

ঘত লিপ্ত কবিবে-_ 

হে শ্বকল। সবিতা দেখত! তোমাঁকে 

ঘ্বতাঁক্ত কবিতেছেনঞ্ট 1২ 

তৃতীষ মন্ত্রে চষালেরণা আদি ও অস্ত্য 

উভষত দ্রতীক্ত কবত এ শকলের উপরি 

স্থাপন কবিবে”_ 

*. ঞ্৯ যাঁহ।ব1 এ যুপ উত্তোলন কবত্ত এ অবটে 
নিক্ষেপ কবেন, সেই খত্বিক্গণকে উদ্গেত৷ বলা 
যাঁষ। ০ 

+ ভ্ার্থাৎ প্রথমে 'শকল” নায়ক আদিখণ্ু, 
পরে “বাল” নামক মধাখণ্ড, তদ্ধুপবি যুগ" 

নামক অগ্রভাগ-এইরূপে খণ্ডে খণ্ডে 

স্থাপন করিতে লব্ুভ।র হুইয়রঁথাঁফে, অন্যথ। 

একদা! অখণ্ড স্তুস্ত*উত্তোলনে গুকতব ভাঁৰ 

হুইত* স্ৃতরাং অতিকষ্টে বলগ্রকাশ পুর্ব্বক 
তুলিতে হইত। ৪ 

€ অর্থাত *খিযোযোনঃ : প্রচোদয়ঞছ 

(গাষত্রী)” সকলই সৃব্তি] দেবতার প্রেরণা 

বশে হইতেছে ভু গরু স্যুং 

করোনি রখাতিযানস। 
* খৃ সুপন্তপ্তের বলয়াকার নধ্য ভাগকে চষাল 

বলাযায়। 



১৬ যজুর্বেদ সংহিতা । ৬অৎ 

হে চষাল ! তোমগকে এই শকল | হেষুপ। তুমি ব্রাহ্মণ জাতির স্তবনীষ, 

নামক যুপাংশের উপরি স্থাঁপন'কবিতেছি : ক্ষত্রিয় জাতির স্তবনীষ ও বৈশ্যজাতিবও 

এই কন্ম্ফলে দেশীয় ওষধিপ্কুল | স্তবনীয়--তোমাকে এই অবটে পর্য্য,হুণ 
স্থধল প্রসব করুক ।৩ | কবিতেছি | প্র 

চতুর্থ মন্ত্রে ফুপোচ্ছ,ষণণ1* কবিবে__ তৃতীয মক্তে মৈত্রীবরুণ দণ্ডেব ছার! 

'হেষৃপ। তদীয় অগ্রভাগ ছ্যুলোক । চতুর্দিকে বারন্রয পর্ধ্যষণ কবিবে- পেপাল 

স্পর্শ করিয়াছে, মধ্যভাগে অন্তরীন্দ পরি হেযুপ। ব্রা্মণজাতিব দৃঢতা সম্পন্ন 

পুর্ণ হইয[ছে এবং অধোতাঁগেব দ্বাৰ। | কর, ক্ষত্রিষ জাঁতিব দুডতা সম্পন্ন কর, 

পৃথিবী দৃটীক্কত হইয়াছে ৪ বৈশ্য জাঁতিব দৃঢ়তা সম্পন্ন হব এবং 

ূ শি যজমানের আধু শ্হুঢ, কব।৩ 

৩ কণ্ডিকা। 

প্রথম মন্ত্রে এ যৃপস্তন্ত অবটে ভালবূপে ৪ কণ্ডিকা। 

প্রোথিত করিবে-__ |  অধ্ব্ধ্য, শকল নামক যুপেব সুলভাঁগ 

হে যুপ! যে স্থানে আমরা গমন | যজমানকে স্পর্শ করাইয়া এই মন্ত্র পাঠ 

করিতে ইচ্ছা! করি, যে স্থানে সূর্য্যদেবেব' 1 করাইবে-- 
অতি-প্রকাশ কিরণজাল স্তববিস্তীর্ণ বহি- হে খস্থিক্গণ। এই দৃশ্যমান মমস্ত 

য়াছে এব যেস্ছলে সাঁমগগণ উচ্চৈর্গান | পদার্থই সর্ববব্যাপী বিষু দেবতা কার্ধ্য 

করিয়াথাকেন--সেই এই যজ্জীয উৎকৃষ্ট ৰ কৌশলেব অপুর্ব পৰীক্ষা দান করিতেছে, 

স্থান তোমারই.।১ | ফাহার কাধ্য প্রভাবে আমবা এতাদৃশ 

দ্বিতীয মুস্তরে পাহশুপর্ধ্য.হণ কবিবে-- | কার্য্যজাতে স্বতই আবদ্ধ হইযাথাকি ! 

তিনি দেদীপ্যমান এই সমস্ত পদার্ধেবই 
& ফল পরিপক হইলে যে সমস্ত বক্ষ শুষ্ক | উপযুক্ত সখ1।১ 

হইয়। ধায় ভাহাঁকেই ওষধি বলা যায়, বথাঁ- 
ধান্য, গোধুম, মুঝ্ধা প্রভৃতি ৫ কণ্ডিক। 

₹ অর্থাৎ এ চেধাল নামক মধাভাগের ডি 
উপরি ভূতীয় ভাগ অর্থৎ যৃপ্রীপ্র উত্তোলিত অ্র্ধ্য, উনারা নামক বাতাস হজ 
হষ্থান কৰবে। মাঁনকে দর্শাইয়! পাঠ করাইবে-- 



৯৭ 
শশা শীাটা টাটা 

সুরিগণ সেই বিষ্ুণর পরম পদ সর্বব- 
দাঁই সর্বত্র দেখিতেছেন, দেখ__ভ্যুলোকে 

উদ্দিত এই সূর্য্যমণ্ুল যেন তাহাবই 
চক্ষু।১ 

- ৬ কণ্ডিকাঁ। 

প্রথম মন্ত্রে এই যূপেব নাভি পৰি 

মাণ উচ্ছে ভ্রি৭%, ত্রিব্যামাশ, কৌশীধ 

বশনাশ ত্রিবার্ন্ত বেষউটন কবিবে__ 

হে যূপ। তুমি রশন! দ্বাবা সর্ববতোঁ- 

ভাবে বেষ্টিত -ইতেছ । যজ্ সম্বন্ধী 

মনুষ্যগণ তোঁমাঁকে ভালরূপে বেষ্তিত 

করুন এব মন্ত্যশ্রেষ্ঠ* এই ঘজমানও 

সেইরূপ বিবিধ ধনে পবিবেষ্টিত হউন ।১ 

ছিতীষ মন্ত্র অগ্নিষ্ঠীব প্র উত্তবভাঁগে * 
স্বরু-_ অবগৃহন৯ কবিবে-_- 

? ত্রিগুণীক্কত পাঁক দেওআ1। 
1 বাহুদ্ধব প্রনাবিত পরিমাণকে ব্যাঁম 

বলাযাঁধ, তাঁহাব ত্রিগুণ দীর্ঘ। 

£ কুশা-নির্সিত । সব গশুরব্ধান বর! 

+ ঘূপেব আঁদাভাগ যাঁছ!। শকল শনামে | 

প্রসিদ্ধ হা অফ্টাঞ্সি (আটপল) নির্মিত ! 

হুইয) থ|কে , তন্মধ্যে যে অন্ত্রি উপববেদীস্ছ 
অগ্নির সম্মুখে থাকে সেই পশ্চিম ভাগীষ 
আন্ত্িকে অগ্ষিষ্ঠা বল1 যাঁ। 

» শীমিত্র বেদীর দক্ষিণপ্রান্তে। 

- বোৌধছয ছাড়কাটের অর্গল (খিল)। 

ইহাও যৃপেরই অংশবিশেষ । 
৪ শামিত্র বেদীব লিম্প্রদেশে গুগ্তভাঁগে 

অঙ্গ 

ছে স্বরো ৷ তুমি দ্যুলোক'সম্তবঞ্ 

হইতেছ 4২ 
ভৃতীয মন্ত্রে বর্ষিষ্ঠেরণ, দক্ষিণে বিতষ্ট 

নামৰ দ্বাদশঞ্ঃ যৃপ হাপন কবিবে--" 

হে সুপ? পৃথিবীর ন্মধ্যে এই তোমার 

আশ্রবস্থান্। আবণ্য পশুই তোঁমাঁব 

ভোগ্য পদার্থ।৩ * 

পিসি 

৭ কণ্ডিকা। 

[ আমীযোমীয পশু প্রয়োগ] 

[ প্রথম মজে তৃণ গ্রহণ _- 

হে তৃণসজ্ঘ ! তোমাদের দেখিয। পশু 

. নিকটস্ছ হইবে |১ 

দ্বিতীষ মান্ত্রে এ তৃণবাশি মেধ্য পশুব 

" মুখে স্পর্শ কবাইযা ক্রমে অভী্ট স্থলে 

1 লইযা আদিবে-_ 

৬ অর্থাৎ ছ্যলোক হইতে বটি হইয।থ কে 
! এবং সেই বর্ষে যৃপ্ধাৃক্ষে স্থন্টি স্মিভি অভএব 
এই যুপাহশকে ছ্যুলোক-সম্ভব বল! যায়| 

18 বর্ষিষ্ঠ অতিষ্ঠাঘ প্রবদ্ধ॥। এস্যলে 

দ্বাদশটি ফৃপ বা যুপাঁংশ ব্যবহৃত হইতেছে-৯ম 

কল, এই শকলই অন্টার্জি হইবান্ধ ইহাই অহট- 
লুখ্যাঘ পেরিগণিত হইযাথাকে, ৯ম চষাঁল, 
১এম অশ্র, ১১শ স্বক ও দ্বাদর্ণা বিতষ্ট (ছাঁডকাট্)। 

ইহার মধো বিদ্বুষ্টের লন্বান্থ স্বকই' পুর্ব্বতন- 
রদ্ধ ভাতএব উছ্ছাকেই বধিষ্ঠ বলা ল্যাঁষ। 



৯১৮ 

এবং ষজমানকে স্বর্গ প্রাপ্ত করাইবেন, 

যজ্র্ধেদ সংহিতা। 
যে সমস্ত দেবগণ হবি কামনা করেন | 

৬জঅৎ 

হে দেবগণের হব্য ! তোমাকে যজ্ভীয 

পাশে বন্ধন করিতেছি । (শমিতাকে অর্পণ) 

সেই সমস্ত দেব দমীপে পশুরা আগমন | মনুজ-শ্রেষ্ঠ শমিত1* অবশ্যই ইহা শমনপ* 

করিয়াথাকে । (ত্বষ্টার প্রতি ) হে ত্বষ্ট: | করিতে সমর্থ ।২ 
তুমি এই পশুকে স্বীয কার্ধ্যে* ব্যবহৃত 

কর--দেবতারা এই হব্য আস্বাদন 

করুন।২ 

৮ কণ্তিক ৷ 

পশুব প্রতি-- 

হে রেবন্ধুঃ পশো । তোমবা ঘজ- 

মানের গৃহে সর্বদাই প্রবৃদ্ধ হইতে 

থাঁক । (ত্রক্ষাব প্রতি ) হে বুহস্পতে ! 

এই সমস্ত পশু ধন উদক-ধার! পাতে 

নিশ্চল কর ।১ 

দ্বিতীয় মন্ত্রের -প্রথমাদ্ধে, ছিগুণীকৃত 

ব্যিম পবিমিত কৌশী বশনার দ্বাব 

পশুর শৃঙ্গে নাগপাশ নামক ফাঁস বন্ধন 

করিবে, এ বন্ধনের গাঁইট বা যুখ দক্ষিণ 

শৃঙ্গাভিমুখ হইবে-ছ্বিতীযাঁদ্ঘ পাঠে 

শমিতাকে সমর্পণ করিবে__ 

৬ তব! চুতাঁর। 
শ অর্থাৎ “মে কার্ধ্য করণার্থ তুমি শনির 

হইয1ছ' সেই কার্ষে -বর্ধকার্ষ্যে। 
$£ উর শব্দে ধনু, পশুগপালনদি ব্যবহ্থারা, 

জীবের পশুই ধনসঙ্গাছক আত এব পশুদিগকে 

রেধান, অর্াৎ ধনবান্ বলাযাঁয় । 

পেপসি পিপি 

৯ কণ্তিকা। 

প্রথম মন্ত্রে এ পশু যুপে বন্ধন কবিবে-_ 

আমি সবিতৃ দেবতাঁব প্রেবণ[বশে, 

অশ্বি দেবদ্যেব বাহুবলে এবং পুষাব 

হস্তদ্যে-_ অগ্নি ও সেম, দেবতাব গ্রীতিব 
উদ্দেশে এই তাহাদেব সেবনীয হব্য, যুপে 

বন্ধন কবিতেছি'১ 

দ্বিতীয মন্ত্রে ওষধি তৃণ দ্বাব জলগ্রহণ 

কবত মাজনিপূব:সব পশু-প্রোক্ষণ কবিবে _ 

হে পশো 1 অগ্নি এবং সোম দেবতার 

গ্রীতিব জন্য তোমাকে এই ওষধি তৃণ- 

পুগ্পেব জলরুণে প্রোক্ষিত কবিতেছি। 

তোমার মাতা, পিতা, সোদব ভ্রাতা এবং 

সতন্ত একত্র স্থাধী সখা, তোমাকে এই 

কার্য্যোপযোগী হইতে অনুমতি প্রদান 

করুন |» 

* পাঁমিতা শামিত্র বেদীর প্রধান কার্যযানু- 

্টানকারী পশুঘাঁতী। 

শ বৈধরূপে পশুছনন। 



৩১কৎ মাধ্যন্দিনী শাখা । ৯১ 

"১০ কণ্ডিকা । যজ্ঞপতি ( যজমাঁন ) আঁশীর্ববধদেব 

যে ভৃণ মুষ্টি বারা প্রোক্ষণ করা হইল, [ সহিত মিলিত হউন । গ।৩" 
এই মন্ত্র পাঠ করত তাহাই সজল এ 

পশুর মুখে ধারণ করিবে-_ ১১ কণ্তিক | 

হে পশো। তৃণ জল পাঁন করিয! অতীব [ বিশসিতা কর্তৃক প্রদত্ত শাস& এবং 
সন্তুষ্ট হইয়ারাক অতএব ইহা পান কর।১] যৃপ হইতে স্বৃরু গ্রহণ করত, উচ্থা জুক্কুব 

দ্বিতীষ মন্ত্রে তদীয় হৃদয় প্রোক্ষণ | মধ্যে ঘ্বতাক্ত করিধা”এ উভম ছারা 

কবিবে-- পশুব ললাট স্পর্শ করাইবে__ 

হে পশো ৷ এই জল দেবতাঁবা তোমাকে ! হেস্বরু ও শান! তোমবা ঘ্ৃতে অক্ত 

আস্বাদন করুন যেহেতু * তুমি প্রথমত | হইযাছ, 'অধুনা এই পশুকে পশুজন্ম 

ইহাদ্গকর্তৃক আস্বাদিত হইলে দেব- | হইতে উদ্ধার কর 1১ 

যোগ্য হুবি বলিষ। গৃহীত হইতে পাব ।২ | দ্বিতীয় মন্ত্র ষ্মানকে পাঠ করাইবে-_- 

ইহার পবেই উত্তরাঘার হোম হইবে হে ধনবৎ অস্মদাশীর্ববাক্য । এই যজ- 

অনন্তর এই তৃতীষ্ মন্ত্রেবু ভাগক্রমে এ | মাঁনেব অভীস্টদ্র হইযা৷ অন্তরীক্ষব্যাপী 

পশুর ললটি, স্বন্ধদ্ঘ ও শোগিয জুঙ্ুব : হুও এবং এই বিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষ হইতে 

ছান। ঘ্বতাক্ত করিবে_ ' বাধু দেবতাব সহিত একাত্ম্যতাবে স্বযংই 

ললাটাঞ্জন-_ । এই হব যাগে প্রবৃত্ত হও ও.এই পশু 

হে পশো!। তোমার প্র।ণবাধু, বাহ । তন্ধুব সহিত সিশ্রিত হও ২ 
বাযুব সহিত সম্মিলিত হউক ।ক' | তৃতীয় মন্ত্রে পশৃৎসর্গ _- 

স্বন্াপ্ানৃঞ্চ _ সর্ববপ্রকাৰ দেবগণেব' উদ্দেশে এই 

স্কন্ধাদি অঙ্গ সমস্ত যাগ কার্েব. পশু "আহুত হইতেছে, ভাহাঁদিগকর্তৃক 
উপযোগা হউক ।খ সুন্দররূপে গৃহীত হউক ।৩ 

শ্রোণ্যঞ্জন-_ ৫ 

ঞ চুই সন্ধা অঞ্জন করিতে একই মন্ত্র বাব- * শাস শব্দে খড্গ বাঁ অন্য কোন রূপ 
ছ্বয় পাঠ কবিবে। দ্বিধাকারী অস্ত্র! 



১০৩ যজুর্ধেদ সংহিতা | ৬অৎ চিারিরিনিরিরে ৮1858854 নী উটিন তি 
১২ কণ্ডিকা । | ১৩ কণ্ডিক। ॥ 

নিষোজনীঞ্ দ্বিগুণিত করিয়া বপা- পান্নেজন পাত্রে জ্গগ্রহণ-_ 

শ্রপণীদ্বয়ণস্ৰায়া চাত্বালে নিক্ষেপ করিবে-_ হে বিশুদ্ধ জলদেবতার ! দেবকার্ধ্য 

. ছেনিয়োজনি! তুমি এই চাত্বালে | সিদ্ধির জন্য পশুশোধন করিতে; হইবে 

পতিত হুইয! সর্পাকাব বা অজগরাকাঁ | অতএব এই পাক্সেজন পাত্রে স্থপ্রবিউ 
ধরণ করিও নাঃ ॥১ | ইও। 

অনন্তর প্রতিপ্রস্থাতা পত্বীশাল। হইতে ; , আমরা তোমাদেরই প্রসাঁদে: দেব. 

পাঞন্সেজনধ-হস্তা পত্তীকে এই দ্বিতীয | কার্য্যে স্থপ্রবিষ্ট .হ গত তাহাদেব হব্য 

মন্ত্র পাঠ পুবঃসব আনযন কবিবে-_ পবিবেশনে যেন সমর্থ হই 1১ 

হে যজমানপত্তি । এক্ষণে এই স্থবি টি 

স্তুত ষজ্ঞশাল1 শক্র শূন্য অতএব এই ১৪ কণ্ডিক। 

দ্বতকুল্যা সদৃশ দেবযাঁনমার্গে+ শীমিত্র 1... পত্বী এ যৃত পশুর সমীপে উপবিষ্ট 

ভূমিতে আগমন কন।২ ৰ হইয। পান্নেজন পাত্রে জলে তর্দীয 

এ । সুখাদি অস্টাঙ্গ শে।পন' কবিবে__ 

* যে রজ্জুতে পশ্ুবন্ধান করাধয সেই | হে পশো। আম তোমাব বাঁগিক্রি 

, রজ্ভুকে নিযোঁজনী বলাযাঁষ। শোঁধন করি | 
+ বগা শব্দে মেদ চর্বি) বপাশ্রপণী -ৰপ1 

পাঁক করিবার যুগ্াযস্ক অর্থাৎ একখানি পাত্রের 

উপরি বপন রাখিখা সেইরূপ আব একখাঁনির ; শোধন করি । ২ 
দ্বারা আচ্ছাদিত করভ তন্মধ্যে বায়ু প্রবেশ , হে'পশো! আমি তোঁমাঁব চক্ষু 

করিতে না পারে এবূপে বন্ধন করিষ! যে স্ুগাযন্ত্রে। রিক্দিয শোধন করি। ৩ 

পক কর] যাঁঘ তাঁছাঁকেই বপাশ্রপণী বলা যাষ| 
$ অর্থাৎ তোমাকে দেখিযা লপ্গজ্ঞানে ,. হে পশো। আমি তোমাব শ্রোত্রে 

হঠ।ৎ কেহ ভীত ন1 ছয | ক্রয় শোধন করি ।8 

ণ যে ক্লশীর জলে এ পশুর পাঁদ প্রভৃতি & 
লর্ধা্গ ধেখভ হইবে, দেই কলশের ,নাম হে পশো। আমি তোঁমাব নাভিচ্ছি: 

পান়েজন। শোধম করি | ৫ 

+ দর্থাৎ এই যজ্ঞে এভাঁদৃশ অভ্যথিক ঘুত | মার্গও, ঘৃতরুলযার আঁকার ধারণ কলিয়াঁছে 

আছত হইয়াছে ও ছইতেছে যে এই দ্েখযান কুক) শব্দে পয়ঃ-প্রণা শী (জান 

হে পশো । আমি তোমার প্রাণেক্ডিং 



১৬ ক মাধ্যন্দিনী শাখা | ১০১ 

হে পশো। আমি তোমাব পুংচিক | অবশিষ্ট জল লেই সত পতব ভলল 
শোধন করি 1৬ প্রদেশে ঢাঁলিয়। দিবে-_ 

হে পশে! ! আমি তোমাব পাধুদেশ চিরদিনই যজমাঁনেৰ কল্যাণ হউক ।৭ 

শোধন কবি। ৭ অনস্তর এঁ পশু উভাঁন করিষা নাঁভিব 

হে পশো । আমি তোম্বুর পাদচতুষ্টয | অগ্রে চারি অঙ্কুল ব্যবধানে অষ্টম মন্ত্রে তৃণ 

শোধন কবি । ৮ বন্ধন করিনে_ 

5522 ৪অ০ ১ক০ দেখ 1% 

অষ্টম ম্ছে এ তৃণ চিহ্ছিত দানে ঘ্ৃতীক্ত 

শাঁস আঘাত করত তৃণ বদ্ধ উদব ত্ুচ 

ছিন্ন কবিবে-_- 

হে শাস। এইচিহ্নিতাঁতিরিক্ত প্রদেশ 

বিচ্ছিন্ন করি ৪ না 1৮ 

১৫ কণ্ডিকা। . 

পবে যজমান ও অধ্ধবর্ধ্য, উভযে সেই 
পান্সেজন €শষ জলে সেই পশুর মস্তক- 

প্রভৃতি -সমস্ত শবীব তাঁলরূপে ধৌত 

কবিবে-_ | 

হে পশো। তোমাব মন শান্ত হউক ।১ ূ 

হে পশো ৷ তোমাৰ বাক্য শাস্ত হউক ।২। ১৬ কণ্তিকা। 

হে পশো!! তোমার প্রাণ শান্ত হউক।৩ | * যে তৃণে নাভির অগ্রপ্রদেশ বন্ধন কৰা 
"হে পশো ! জোঁমাব চক্ষু শান্ত হুউক।8 হইযাঁছিল, অধ্বরধ্য, বামহত্তে তদীয আখ 

(হে পশে।! জ্তোমাব শ্রোত্র শান্ত ডি তাঁগ ও দক্ষিণ হস্তে মূলভাগ "গ্রহণ করত 

হে পশো । তোমার সন্বন্ধে যে সমস্ত | দ্বিগুণিত করিষা! এই মজ্ক্রে মেই পশু- 
ক্রুব কার্য্য*%* কর! হইম্বাছে এবং এক্ষণেও শোণিতে অক্ত কবিবে_: * 

ঘাহা যাহাণ* কবিতে উপস্থিত হইযাছি হে শোঁণিতাক্ত তৃণ । তুমি বক্ষোগণের 

তৎসমস্তই প্রশষিত হউক, দোষ-শূন্য") ভাগ হইতেছ।১  , 

হউক এবং পরিশুদ্ধ হউক ।৬ স্বিতীয মন্ত্রে উহা! উত্করে নিক্ষেপ 
সপ্তম মন্ত্রে এ পান্সেজন প্রাত্রের | করিবে__ - 

*হাই 
জজ বন্ধন নিরোধমাদি | এই রক্ষোগণ নিরস্ত' হহল )২ 

5 ;  অধবর্ধ্য, কর্তূক নিক্ষিপ্ত সেই তৃশের 



১০২ 

উপনি যজমান দগায়মান হইয়া এই 

তৃতীয মন্ত্র পাঠ করিবে-- 

এই আঁমি রক্ষোগণের উপবি উখ্বান 

করিলাম, এই আমি রক্ষোদলকে বিনাশ 

করিলাম, এই আমি রক্ষোবৃন্দকে অন্ধ- 

তম নরকে প্রেবণ কবিলাম ।৩ 

পশুর উদব চ্ছইতে, বপ। নিষ্কাশন 

করিয়া উন! পূর্ববভাগ বপ।শ্রপণীব মধ্যে | 

গ্রহণ করত চতুর্থ মন্ত্রে তাহাতে দ্বত 

প্রদান পুবঃসর উত্তবভাঁগ বপাশ্রপণীব 

দার আচ্ছাদিত করিবে__ ূ 

দ্যাবাপুথিবী স্বরূপ এই উপবিতন 

ও অধস্তন বপাশ্রপণী পাত্র দ্ধযেব মধ্যগত 

বপা, স্বতে আচ্ছাদিত হউক 18 

পঞ্চম মন্ত্রে অধবর্ধ্য, বাম হস্ত-ধূত তৃণাগ্রে 

, বপাবিন্দু গ্রহণ করিষা! আঁহ্বশীষে 

নিক্ষেপ কবিবে-- ূ 

হেবাযো। সমস্ত বগাব সাব এই 

বিন্দু তুমি পাঁন কর 1৫ 

ষষ্ঠ মন্ত্রে এ বপাশ্র্পনী হইতে ক্রুবা 
ঘ্বার! বপ। এ্রহণ করত আহবনীয় অগ্নিতে 

অভিঘারগ% করিবে - 

অমি ইহা পান করুন এই আহুতি 
স্ন্দ্ররূপে গৃহীত হউক ।৬ 

৩১০১৫ 

* ধায়াত্রমে প্রদান।' 

যজুর্বেদ সংহিতা । ৬ক্সৎ 

অনস্তব এ অগ্নিতেই বিশাখা নামক 

বপাশ্রপণী* প্রাগগ্র কন্িয়া এবং অপব 

বপাশ্রপণীরণ' প্রত্যগপ্র কবিযা! এই সপ্ত 

মন্ত্রে আহত কবিবে-- 

আমি তোমাদিগকে এই অগ্নিতে 

স্ন্দববপে আহত কবিতেছি, তোঁমবা! 

-পবিণামে এই উর্ধাকাঁশে বায়ুব সহিত 

সম্মিলিত হও ।৭ 

স্পাসাসপিসপিশিত 

১৭ কণ্তিকাঁ। 

অনন্তব পত্ভীব সহিত যজমাঁন এবং 

খাত্বিক্গণ সকলে একক্র হইয! চাত্বালস্থ 

উদকে এই মন্ত্রে মার্জন কবিবে-_- 

হে উদক । পশুহনন-জন্য এই পাপ 

এব এই নিন্দা ও এতৎসংক্রান্ত অন্ম 

দাদির শরীব-লগ্ন মল এই জলে ধৌত 

হইয। প্রবাহিত হউক । মিথ্যাব্যবহাব- 

দ্বাৰা যদি কোন ফ্রোহ করিয। থাকি এবং 

অনপবাধী ব্যক্তিকে যদি অভিশপ্ত করিযা 

থাফি-_সেই সমস্ত পাঁপ হইতে জল দেবতা 
ও বায়ুদেবতা। আমাদিগকে উন্মুক্ত করুন।১ 

১৮ কণ্ডিকা। 

সেই পশুর হৃদয় ভাগ গ্রহণ করিয়া 
তাহাতে প্রথম মন্ত্রে জুহ্স্থ পৃষদাজ্য 
অভিঘার করিবে-_ রর 

*--দ্বিশুা!। 1একশঙ্গা। 



১৯ক মীধ্যন্দিনী শাখা । ২০৩ 
০০০ 

হে পশো। তোমাৰ মন দেবগণের 

মনেব নহিত সম্মিলিত হউক এবং ত্বদদী 

গ্রান দেনগণেব প্রাণে সহিত সম্মিলিত 

হউক 1১ 

দ্বিতীপ মন্ত্রে মাংস-পাক-ভাগড হইতে 

অভিপাব-্রমে আক্যপাত্রে বাবদ বসা 

গ্রহণ কলিবে” -- 

হে বসে । ঘদিচ তুমি অত্যল্প কিন্তু জল* 

মহকাবে অগ্নিপাকে বিলক্ষণ প্রবদ্ধ 

হুইতেছ, তোমাকে বাঁঘু দেবতাঁৰ এবং 

পুঘ। দেনতাব সান্তোসার্থ এই আজ্যপাত্রে 

গ্রহণ কপিতেছ্ছি, ইহাবৃ,ছাঁনা অন্তবীক্ষ 

কথিত 

ভতীষ মন্ত্র পাঠে পাশ্বঞি দ্বাবা অথবা 

অদিব দ্বানা এ বসা, পাজ্রস্থ আ্যে 

মিশ্রিত কনিনে -- 

বলার দোব ভাগ বিদুবিত হউক । ৩ 

হউকণ'।২ 

ঞ মাস হইতে নির্গত, মৃতের লা শ্লেহা- 

ত্বক ভ্রব পদার্থ বিশেষ | 

1 পবিভূপ্তকপে বস? পান করিলেই শবীবা- 

ভান্তবের অন্তরীক্ষ' ব্যথিত হুইযাঁথাঁকে অর্থাৎ 

তৃষ্ণিক্য উপশ্ছিত হয এতাঁবতা* অস্তরীক্ষ 
ব।থার প্রার্থনা পর্দ্যাপ্ত পান প্রার্থিত ইল ! 

$ পৃতিদণ্ড, বাঅন্য কোন অস্টি্লমূহকে 

গার্থখবলা যায় ১৫ 

১৯ কণ্ডিকা। 

গৃহীত ,বসাঁব অর্ধপ্রায় হোম-হবনীতে 

লইয1 প্রথম মন্ত্রে অমিতে হবন করিবে__- 

হে স্বতমিশ্রিত বসারূপ হব্য ! ভুমি 

অন্তরীক্ষ-দেবগণের তৃপ্তি সাঁধনার্থ আহত 

হইতেছ-ুষে সকল দেবগণ দ্বত পাঁনে 

সন্তুষ্ট হইব। থাকেন কাহার এতদীষ ম্বত 

| পান করিবেন এবং ধাঁহাঁবা বসা পানে 

ইচ্ছা কবেন তীহাবা বসা ভাগই পান 

করিবেন--আমাব এই আঁনুতি স্াহুতি 

হুউক। ১ | 

অবশিষ্ট বসা লইযা হিতীযাঁদি ছয়াট 

মন্ত্রে অভিথাব-জ্রমে প্রদক্ষিণীনুদাবে 

“ছযটি আহুতি-প্রদান কবিবে_- 

| পূর্ববাদি দিক্ স্ছ দেবগণের উদ্দেশে এই 

। আহুতি প্রদত্ত হইতেছে, ইহা! সন্দরন্ূপ্ণ 

র গৃহীত হউক | ২ 

অগ্নি কোণাঁদি প্রদিকংস্থু দ্রেবগণেব 

উদ্দেশে এই আন্ুতি প্রদন্ত হইতেছে, 

ইহা সুন্দবরূপেগৃহীত হউক। ৩ 

ওঅধোভাগাদদি আদিকৃস্থ দেবগণেব 

উদ্দেশে এই আুতি প্রদৃ্ত হইতেছে, 

ইহ! হবন্দররূপে গৃহীত হউক 1 ৪ 

মধ্যভাগাদি বিদ্রিক-স্ছ দেবগণের উদ্দেশে 

লই আহতি প্রদর্ড হইতেছে, ইহ হুনদব , 
রূপে গৃহীত হউক । ৫ 



১০৪ যজুর্দেদ সংহিতা । ৬অৎ 

উদ্ধভাগাদি উদ্দিক্-স্থ দেবগণের উদ্দেশে ২১ কণ্তিকা। 

এই আন্ৃতি প্রদপ্ত হইতেছে, ইহা সুন্দর | পশুর পশ্চান্তাগীয় মাৎস (পাছা) অংশ- 
রূপে গৃহীত হউক ।৬ ত্রয় করিয়া তাহার অংশৈককে তির্য্যক্ 
দশ্যাদশ্য সমস্ত লোকীষ দিগ্দেবতা- 

গণের ভদ্দেশে খই আহুতি প্রদত্ত হুই- 

তেছে, ইহ! স্বন্দ্ররূপে গৃহীত হউক । ৭ 
পণ্ড সম্মর্শন%-_*- 

কিঞ্চিতকাল পুর্ব্বে, এই প্রত্যেক অঙ্গেই 
ইন্দ্রণ' স্বন্ধী প্রাণগ্র দেদীপ্যমাঁন ছিল; 

» কঞ্চিৎকাঁল পূর্বে এই প্রত্যেক, অঙ্গেই 

ইন্দরসন্স্বী উদানণ নিহিত ছিল। হেত্বউঃ+ 
দেব। তোমার অস্ত্রে এই অঙ্গ সকল 

ক্ষু বৃহ নানারূপে খণ্ড খণ্ড হইযাছে, 

এক্ষণে তৎসমস্তই যেন একাকারে একত্রী- 

কৃত?হইতেছে ;-_হে পশু-মাঁংস সমূহ । 

তোমার বন্ধুগণ, তোমার মাত, তোমাৰ 

পিতা-- এবিষয়ে অনুমোদন করুন-- | 

€ খণ্ড*খণ্ডীরুত পশুর মাঁংনাদি একত্র করত 

স্পর্শ করম, 

1 ভাবাকার এস্ছলে ইন্দ্র শব্দে আত্মা বলেন । 
4 হদয়স্বায়ু। থাক%-বায়ু। 
+ শুহধর »ছুতোঁর। 

+.এই মন্ত্রের অর্থান্তরে মৃতশ্পশুর প্রাণদ!ন 
অর্থাৎ পুনকজ্জীবনও প্রকাশ পাঁইয়ার্থাকে। 
ইছাই “গৌমেধাঁদি যঙ্ডে হজ্জ-কার্ধয সাধনান্তে 

“পু নশ্চ হত পশুকে জীবিড কর] হুইভ”-_এই 

রূপে একাদশ ভাগে বিভক্ত করিবে, পরে 

প্রতিপ্রস্থাীতা তদীয় একৈক খণ্ড গ্রহণ 

করত এই একাদশ মন্ত্রে একাদশ আহুতি 

প্রদান করিবে এবং প্রত্যেক আহুতির 

শেষে বষট্কর্তা বধট্কার করিতে 

থাকিবে _ 

সমুদ্র গচ্ছ্ শ্বাহাণ'। ১ 

অস্তরিক্ষৎ গচ্ছ স্বাহা । ২ 

দেবং সবিতাঁরং গচ্ছ স্বাহাঁ। ৩ 

মিত্রাবরুণো গচ্ছ স্বাহা | ৪ 

অহোরাত্রে গচ্ছ স্বাহা | ৫ 

ছন্দাংসি গচ্ছ স্বাহ! | ৬ 

দ্যাবাপৃথিবী গচ্ছ স্বাঁহা | ৭ 

এবাদের মূল | বস্তুত ইছ! পুনকজ্জীবনের মন্ত্র 

নছে ইছাঁর পরেব সন্ত্রট দেখিলেই সপ্রমাণ 
ছইবে। যন্দি তাহাই হইত তাঁহ1 হইলে স্বীষ 
পিতী মাঁতাঁকে বলিদান করিতে আর্য্যগণ ক্রটি 
করিতেন না, তাহারা অনায়াদে একবার কিছু- 
ক্ষণের জন্য ক্ৰর্ন বেড়াইয়া আলিতে পারি" 

তেন। অপর জন্ুরগণণড ম্বীয অভীষ্ট সাধনার্থ 
মনু রাজার আ্রী-মেধাদির উদ্যোগে প্রবৃত্ত 

ছুইভ ন1 (৯পৃং ২স্তহ টীপ্ পন দেখ )। মৃতের 
পুনকজ্দীবন ভ্রুতিতে সাক্ষাৎ নিখিদ্ধই আছে । 

্ গমন কর। 

1 এই আছতি লুক্দরয়ূপে গৃহীত হউক! 



২২কছ মাধযন্দিনী শাখা । ১০৫ 

যজ্ঞং গচ্ছ স্বাহ্। ৮ ২২ কণ্ডিকা ।, 

স্োমং গচ্ছু স্বাহা | ৯ প্রথম মন্ত্র পাঠ কবত শুষ্া্রসন্ধিতে+ 

দিব্যং নভে। গচ্ছ স্বাহা | ১০ 

অগ্নিং বৈশ্বীনবহ গচ্ছ স্বাহা ৷ ১১ 

অনস্তব ছাদশ মন্ত্রে ্বীয মুখ স্পর্শ 

কবিবে-- 

হে হৃদয সম্বন্ধি মদীষ মানস। সংযত 

হও -স্থানভ্রষ্ট - চঞ্চুল হইও নাগ । ১২ 

ভ্রযোঁদশ মন্ত্রে বক হবন কবিবে-_ 

হে স্ববো ! আহুত তোষাঁব ধুম ছ্যলোক 

পর্য্যন্ত গমন ককক, তোমাব জ্যোতিতে 

নভস্তল প্রদীপ্ত হউক এবং তোমাব ভল্মে 

পৃথিবী পবিপূর্ণ! হউক--এই আহুতি 

স্মন্দব পে গৃহীত হউকর্গ*। ১৩ 

পপ শি 

ঞ পশু হুননাদি পূর্বক ছোঁমদি কর্মে 

অধিক কাল ব্যাপৃত থ|কাঁষ বোঁমল মানব হ্ৃদযেব 

উবচিত্ত অম্ভব,-.এই মঞ্জে তাহাই সাবধ।ন কর! 
হুইল এবং লোতী গুকষেব মনোমত খাদ্য 

দর্শনে জিহবাগ্র হইতে লালাগত হুইয়াথাকে _ 
এতচ্গ।ার] তাছার দিবাবণও সস্ভব। , 

1 ফোন পার্থিব অ্রব্য প্রস্থলিতরূণে দগ্ধ 
হইলেই তাহাতে ধুম, জ্যোতি এবং ভণ্ম_-এই 
ভিবিধ দৃশা দেখা যাঁয়, ভাঁহাই* এস্ছলে |" 
প্রার্থনীষ। 

হৃদষশূলর উপগৃহন কবিবেণ-_ 

* হে হৃদয শূল তুমি এই প্রদেশীষ 
জল বা! ওষধি তৃণেব হাঁনিকব হইও না। ১ 

পবে সমস্ত খত্বিক্গণ ও ফজমাঁন 

দ্বিতীয ও ভৃতীয মন্ত্রে মার্জন করিবে__ 

হে বকণ। যেহেতু তুমিই সমস্ত দৃশ্যা 
দৃশ্য চবাচবেব এক অধিপতি অতএব 

একমাত্র তোঁমাবই সমীপে প্রার্থনা করি__ 

প্রত্যেক ভয়স্থান হইতে আমাদিগকে 
বক্ষা কবখা। ২ 

, হে বকণ। যদিচ পোজাতি “অহস্তব্য” 

বলিষাই চিবপ্রসিদ্ধ কিন্ত যজ্জঞকার্ধ্যেব 

* অনুবোধে তাহাঁও অনেকগুলি এই যজ্ধে 

হনন কবা হইযাছে-_আমাদিগকে, এই" 
পাঁপ হইতে মুক্ত কব। ২ * 

* শুষ্ক ভূমি এবং আজ ভূমি-এই উভঘ 
প্রকার ভূমির মিলন স্ছলে | * 

1 পশুর হৃদঘ-সীংল যে লে অর্থাৎ লৌহ- 
শলাফীয (ছকে) গ্রস্থন করিয়! জমিন উত্তাপে 

পবিপক্ক কর] যায সেই" শুলকে হৃদয-শ'ল বল! 
যাষ। 

£ অধোসুখ করিয়া পুতিবে । ভীক্ষাণ্- 

প্রদেশ এ শৃলের মুখ-স্থাদীয এবং ক্রমশ 
ক'লা এভাগ মুল-্থানীয। 

থ্রু পারস্য ভীঁষাষ «“কবীম।” নামক গ্রন্থে 

প্রথম কবিতাটা জবিকল ইছারই অনুব!দ 



১০৬ 

 ভৃতীধ মন্ত্রে উদ্কাভিমন্ত্রণ কবিবে-- 

জল এবং ওষধি সকল আমাদিগেব 

পবমবন্ধু হউন এবং তাহানাই, যাহাব! 

আমাঁদিগেব সৎকার্ষ্যে দ্বেষ কবে, মেই 

বিপক্ষগণেব পবম শত্রু হউন । ৩ 

(পশু প্র যোগ সমাপ্ত ) 

স্রপসপশীস 

২৩ ক কা । 

( সোমাভিষবেব শেষভাগ ) 

ববি অন্তাঁচলগামী না৷ হইতেই মাচ্জ 

নান্ত পশুকাঁগু সমাপন কবি! প্রবাঁহযুক্ত 

নদ্যাঁদি হইতে বসতীববীণ* গ্রহণ কবিবে। 

পশুকাণ্ড সমাপন কবিতেই্ যদি কাধ্য- 

শতিকে সুর্ধ্যদেব অস্ত হুইযা যান, তবে 

যজমান কৃত সোমখু হইলে ন্বীষ শৃহ স্থিত 

নিনাহ্য মণিকখা হইতে অন্যথা সশাপস্ক 

কোন কৃত সোমেব গৃহ স্থিতনিনাহ্য মণিক 

হইতেই এ বসতীববা গ্রহণ কবিবে। যদি 

ক ইহাব প্রথম প্রযৌণ ৭০পৃষ্ঠ।ব স্তস্তে। 
+ ঘেজলে সোমাঁভিযব সম্পন্ন হয সেই 

জলকে বসতীববী বল! খাঁ! 

£ অর্থাৎ যদি ইতিপুর্বের্ব কোঁন রূপ সোম- 
ঘ গ কবি থাকেন। ৮ 

১ নিনাহা -পু'তিয় রাখবার উপযুক্ত, 
নণিক-সৃত্তিকাঁনির্টিত অল-পাত্র অর্থাৎ 
ভাতি বহু আল1। 

যজুর্বেদ সংহিতা । ৬জৎ 

সমীপে কোনও কৃত সোমের বাস ন! 

থাঁকে তাহা হইলে উল্কী বা হিবণ্যখণ্ড 

ধাবণ কবত প্রবাহযুক্ত জলাশয হইতে 

বসতীববী গ্রহণ কবিবে ৷ তদ।য মন্ত্র 

এই হবিষ্মান উদক , হ বয্ান্ণ' আমি 

তোমাকে আবিবাননণ কবিতেছি ১ এই 

উদ্ূকে যজ্ঞ দেবতাখা হবিষ্নান হইবেন । 

এবং সুর্ধ্য ও হুবিষ্যান্ হুউন-- | ১ 

২৪ ক্িকাঁ। 

প্রথম মন্ত্রে আনাত বসতীব্বা শালা 

ঘবার্য্যেব পশ্চিম৬।গে স্থাপন কবিবে-_ 

১১১০০ 

* শতপথ ব্রাঙ্গণে (৩৯, ১১) আত ভাঁছে 

“যজ্ছে পশুব শিবশ্ছেদ হুইযাথকে সেহ বম 

ভসিষ) সমস্ত জলাশষে প্রবেশ কবে 

মস্তুক$ যজাীয ছবি স্ুতব ২ 

হবিষ্মান। 

1 যজমানুই সমস্ত ছবিব অধ্যক্ষ স্ততব1ং 
যজনাঁনকে হবিষ্মান্ বলা যাঁষ। 

+ স্বস্তান ছইভে এচুঃতীকরণ এস্থলে_ 
জলসমূহ হইতে পৃথক করিযা অলাংশ গ্রহণ । 

খু দেবভাগদ গ্রশহস। বাচী স্ততবাং যজ্ঞের 

দেবতা ত্ব বিচিত্র নছে (দেও ভণ দেখ)। 

+₹ এই উদ্কে লোমের অভিষব হইলে সোম- 
কূপ হবি প্রস্তুত হইঘ1 যজ্ছেরই সম্পত্তি হুইথা 
থাকে বুতর1হ যঙ্ঞও ছবিষ্মীন। 

- আর্থাৎ ইহাতে ছবি এস্তত “হইবে তাহ! 
সূর্য ্রহছণ কৰুন। 

পঙ্খব 

সকন্প উদকই 



৬কৎ মাধ্যন্দিনী শাখা । ১৭ ডিিচিত,....১.... রতি: 
হে বসতীবরীসকল!% তৌমাদিগকে 

এই অবিনশ্বর গৃহ অগ্নির সমীপে স্ডাঁপন 
করিতেছি । ১ 

দ্বিতী মন্দ্রে এ বসতীবরী দক্ষিণদ্বাব 

পথে আনয়ন কব উন্তববেদীর দক্ষিণ 

আোণিতে উহা! স্থাপন করিবে-_ 

হে বসতীববীসকল । তোমর ইন্ত্র*ও 
অগ্রি দেবতাব ভাগ হইতেম্ । ২ 

ভবতীত্ব মন্ত্রে এ বসতীববী সেই উত্তর 

বেদীব উত্তব শ্রোণিতে স্থাপন করিবে-_ 

হে বসতীববীনকল ! তোমর! মিত্র 

এবৎ বকণ দেবতাৰ ভাগ হ₹ইতেছ। ৩ 

চতুর্থ মন্ত্রে বসতীববী আমীখ্বায়েব 

পশ্চাৎ স্বাপন কনিবে__ 
হে বনতীববা পগকল । তোমব্র1যাঁবতীয 

দেবতার ভাগ হইতেছ । ৪ ও 

পঞ্চম মন্ত্র পাঠ কবিবে _ 

এই সমস্ত জল চিবদিন সূর্য্যবশ্মিতে 

রক্ষিত হইতেছিল এবং যে জল আমবা 

অধিক্কার করিলেই সূর্ধ্য যেন পরিতাপে 

অন্তাচল"।শী হইলেন, সেই, এই জল- 

সকল আমাদের এই অধ্বর পবিতৃপ্ত 

করুন । ৫ 

৯৯১১০ 

* জল মাত্রেরই ববচনাস্ত প্রশ্নোগ সংশ্ব্ত 
শাকের লিয়ম। 

২৫ কণ্ডিক1। * 

ইহাব পরেই আজ্যাসাদন ক্রিয়া নম্পন্ন 
হুইবে অনন্তব সোম লইয়া হণিদ্ধীন 

মণ্ডপে গমন করত বিঅসন” পুর্ব 

অদ্ব1শ দক্ষিণ শকটেব ঈমান্তর লে অভি- 

বার্থ আনীত পাঁষাণের স্থলভাঁগে এই 

মন্ত্রে স্বাপন কবিবে-_-* 

হে সোম! হৃদষযবান্ মনুষ্যগণেব জন্য, 

মনম্বী পিতৃগণেব জন্য, দ্য বাঁসী দেব- 

গণেব জন; এবং বিশেষত সুর্ধ্যদেবেব জন্য 

তোমাকে উপাবহাবশ* করিতে প্রর্তত 

হইযাছি; এই অধ্বরকে উন্নত কব, এই 
বঙ্ভীষ বষট্কর্ত। সপ্ত হোতাঁকে ছ্যুলোকে 

দেবন্থ দান কব +১ 

২৬কগ্ডিকা! 

প্রথম. ও দ্বিতীষ মন্ত্রে সোম উপাববো- 

হুণঞুট করিবে__ 

হে সোম। বাজন্। তুমি এই সমস্ত 

ধন্থিক্গণকে স্বীয় প্রজা বোধে অনুকম্পা! 

কর। ১ 

এই সমস্ত প্রজারা তোমাকে উপাবরোঁ” 

হণখা করুন। ৯ 

৬ বিশেষরূপে পতন অর্থাৎ ছভাইয়। 

[ উপাবছার -নিমস্ত্রিত ব্যক্তিকে উপহার । 

$ উপাহশুসবন হইতে নিম্ব-পাত্রান্তরে গ্রহণ । 
' & লমস্কারাদিত্বার। ন্রীতবন । 



১০৮ যজুর্বেদ সংহিতা । ৬অহ 
এপ্স ররর 

পরে হোতা কর্তৃক 'অভূছুষ! রুশৎপশ্ডঃ | গণের উদ্দেশে তোমরাই প্রদান কর। 

কথিত হইলে অধ্বযুর্ট প্রচরণী দ্বারা এ | এই আহুতি হুদ্দররূপে গৃহীত হউকঞ্গ।১ 

সোমরসে চারিবার আজ্য খ্রহণ করত 

তৃতীয় মন্ত্রে চারিটি আন্তি প্রদ্দান 

করিবে-_ 

অগ্নিদেবত৷ সমিৎপূর্ব্বক এই আহুতিতে 

আমার আন্বান শ্রবণ করুন। জল দেব- 

তার! আমার আহ্বান শ্রবণ করুন । বাগু- 

বাদি দেবীরা আমার আহ্বান শ্রবণ 

করুন । হে গ্রাবসকল ! বি দগণের ন্যায় 

নিবিষ্ট চিত্তে তোমরা আমার আহ্বান 
শ্রবণ কর। সবিতা দেবতা আমার 

আহ্বান শ্রবণ করুন । আমার এই 

আহুতি হ্বন্দররূপে গৃহীত হউক। ৩ 

২৭ কণ্ডিকা। 

জলাশয়াদির তটপ্প্রান্তে গমন করত এই 

মতে আহুতি দান করিবে__ 

হে জল দেবতার! ! হৃবিষ্য, বীর্য্যবান্, 

তৃপ্তিসাধন, তোমাদের পুত্রস্বূপ এই 

উদ্ধৃত জলসমুহ,_তোমরা যে সমস্ত দেব- 

গণের ভাঁগ,পেই সমস্ত গ্রহপায়ীষ্* দেব- 

সপ 

২৮ কণ্ডিকা। 

জলে হৃত আজ্য প্রথম মন্ত্রে মৈত্রা- 

বরুণ চমসের দ্বারা অপোহন করিবেশ*_ 

ছে আজ্য তুমি দেবোচ্ছিন্ট হইয়াছ। ১ 
ছিতীয়মন্ত্রে এ চমসে উদক গ্রহথ-- 

হে জল! মদীয় বসতীববীর পরিমাণ বৃদ্ধি: 

জন্য তোমাকে শ্রহণ করিতেছি । ২ 

জলাশয় হইতে প্রত্যাগত হইয়া 

চাত্বালের প্রান্তে এ বসতীবরীর সহিত 

মৈত্রাবরুণ চমসম্ছ উদক, তৃতীয় মন্ত্রে 

মিশ্রিত করিবে 

এই মৈত্রাবরুণ চমসস্থ জল, এই 

বসতীবরী জলের সহিত “সম্যক মিশ্রিত 

হুউক; ওষধিসকলও ওষধিনকলের সহিত 

মিশ্রিত হউক । ৩ 

২৯ কণ্তিকা। 

যদি অমিক্টোম-সংস্ছ জ্যোতিষ্টোম 

* তিত্তিরি বলেন-বসভীবরী গ্রহণের 

এই আছতিটি প্রদান করিতে হয়. 

* গ্রহ শব্দে সোম-পার্শপাত্রক্ছ অংশীকত | কারণ, ইহ? এ গ্রহণীয় জলের মূল্য স্বরূপ। 
€সামরস, 'লবিলম্বেই ইহা সবিস্তার বর্শিত ছইবে। 1 অর্থাৎ ভাষাইয়! দিবে। 



৩০ক' মাধ্যন্দিনী শাখা । ১০১ 

হয় তাহাহইলেপ্রচরণীতে লিগু আজ্য- | 
শেষ লইয়া এই মন্ত্রে হবন করিবে । যদি 

উক্থ-সংস্থ জ্যোতিষ্টোম হয় তাহাহইলে 

উহা! এই মন্ত্রে প্রথম পরিধিতে স্পর্শমাত্র 

করাঁইবে। যদি ফোঁড়শি-সংস্থ জ্যোতি- 

স্টোম হয় তাহাহইলে এই মন্ত্রে ররাটা 
পর্শ করাইবে। যদি অতিরান্র-সংস্ছ 

জ্যাতিস্টোম হয় তাহা হইলে এইম্ত্রে 
ঘি স্পর্শ করাইবে * এবং যদি “অন্যান্য- 

নহস্থু্* জ্যোতিষ্টোম হয় তাঁহাহইলে 

॥ঢই মন্ত্রে হবিদ্ধান মণ্ডপে প্রবেশ 

চরিবে-_ রে 

হে অগ্নে! মহতি সঙ্গামে যে 

নুষ্যকে তুমি রক্ষা করিয়াথাক অথচ 

(বিলাভের জন্য যাহার আহ্বানে উপ- 

স্থত হইযাথাক; দেই মনুষ্য তোমার 
ধনাদে অক্ষয় অন্ন লাভ করে ।--আমার 

ই আহুতি সুন্দররূপে গৃহীত হউক। ১ 

* জ্যোভিফৌোম যজ্ঞ, সপ্তসংস্থ অর্থ।ৎ সপ্ত * 
ধ ছইয়াথাকে। তন্মধ্যে অন্মিহ্টোষ, উকৃথ, 
দাভশী, ও ক্ভিরাত্র নাশক ঢারিপ্রকার 
দ্যাতিষ্ট মের পৃথক পৃথকূ ব্যবস্থণী হুইল 
তরাং অন্যান্য পদে গ্ষভ্যসিহ্টোষ, আরো 
উম ওবাজপের়। 

৩০ কণ্তিকা। 

মন্ত্রয়ে উ্পাংশুসবনক্ষ গ্রইণ করিবে-__ 

হে উপাংশুসবন ! সবিতু দেবতার 

প্রেরপাঁবশে, অস্বী দেবযুগলের বাহুদয়ের 

সাহায্যে ও পুষা দেবতার হস্তদ্ধয়ে তোমাকে 

গ্রহণ করিতেছি তুমি অভীষ্ট ফলপ্রন্ 

হইতেছ, এই অধ্বরকে সুমহান্ কব। 

উৎকৃষ্ট বঙ্গ,সদূশ তোমার দারা ইন্দ্র 

দেবতার উদ্দেশে--বলবণ, মাধুর্্যযুক্ত, 

সবস সোম প্রস্তত করিতেছি । ১১২ 

যজমান স্বীয় বক্ষে নিগ্রাভ্যণ' গ্রহণ 

করত তৃতীয় মন্ত্র পাঠ করিবে_- 

হে নিগ্রীভ্য ! তোমব। দেবগণের 

নিকটে চিরপ্রস্থি,। এক্ষণে এই যাগে 
মদীয় তৃপ্তি-সাধন কব । ৩ 

* সোমাভিষৰ করিবার প্রস্তবকে উ পীহশু- 

সবন বল! যাঁধ। এই প্রস্তর শুছণ করিয়! 

অবধি যেপর্যান্ত হিস্কর্তা কর্তৃক হিষ্কার প্রমুস্ত 
মন! হইতেছে তাঁবু উপাহশু জ্বর্থাৎ মে$ন 
হইয়া সোমের জবন-জ্যুতিষব কার্ধয সম্পন্ন 
করিতে হুয়_এই জন্যই এই শিলখগুকে 

উপাংশুসবন বল! ঘাঁয়। ৪ 
শ লোঁমতিষব কাঁলে যে জলঘ্বার। বাঁ বাব 

বোম বিঞিিভ করাঘাঁয় নেই, জলকে নিগ্রাভ্য 
বলা খাধ। 



ষজুর্বেদ সংহিতা । ৬২ং 

৩১ কণ্ডিকা। 

এই মন্ত্রে নিগ্রাভ্যাশাসনক% করিবে-__- 

হে নিগ্রাভ্য ! আমাব মন পবিতৃপ্ত 

কর, আমাব চক্ষু পরিতৃপ্ত কব, আমার 

শ্রোত্র পবিভৃপ্ত কর, আমার আত্ম পরি- 

তৃপ্ত কর, আমার (পুত্র পৌত্রাদি) প্রজা- 

বর্গ পরিতৃপ্ত কব, আমাব (গো, বগুস 

প্রভৃতি) পশুপাল পবিতৃপ্ত কর, আমার 

আত্মীয় বন্ধু পবিজন সকলকেই পরিতৃপ্ত 

কর--তআ্রামার ক্াত্ীয কেহই যেন কোন- 

রূপ তৃষ্ণীয কাতর না হয।১ 

৩২ কণিকা । 

অধিষবণ চর্মের উপবি. দেই উপাংশু- 

সবন স্থাপন কবিষা তছুপবি এই পঞ্চ- 

মন্ত্রে পঞ্চ মুষ্টি সোম গ্রহণ কবিবে__ 

ছে সোম 1 (প্রাত.সবনের) বস্থ 

দেবতা? এব (মাধ্যন্দিন সবনের) রুদ্র 

হারার 

* অর্থাৎ নিগ্রাভ্যের নিকটে আশীঃ প্রার্থন। 

করিবে । এ - 

শ বৈদ্রিকমতে সর্বসাকলো ৩৩টি মাত্রই 

দেবত1, অন্যান্য সমস্তই এই ত্রযস্তিংশৎ্। দেব- 

তার বিভূত্যাদি (দে* ত* দেখ) তম্মধো-_ বস্থু- 

গণ ঈ কত্রগণ ১১, আঁদিতাগণ ১২ ও এ্ীজাঁ- 

পতি এবং ইক্স্। বন্ধগাণ পৃথিবীর দেবতা 5 

অগ্নি ।'কদ্রগণ - অন্তরীক্ষের দেবতা -বছু। 

দেবতার সহিত বর্তমান ইন্দ্র দেবতাঁব 

জন্য তোমাকে পরিমিত করিতেছি । ১ 

হে সোম। (তৃতীয় সবনের) আদিত 

দেবতার সহিত বর্তমান ইন্দ্র দেবতা 

জন্য তোমাঁকে পরিমিত করিতেছি । ৩ 

হে সোম! সোমহারীণ শ্যেন দেবতা, 

জন্য তোমাকে পরিমিত কবিতেছি। 

হে সোম । অভীষ্ট ধনদ অগ্নি দেবতা, 

জন্য তোমাকে পরিমিত কবিতেছি । ৫ 

২৩ কণগডিক1। 

উপাংশু সুবনে গৃহীত সোমগুলি এই 

মন্ত্রে ম্পর্শ কবিবে _- 

আঁদিতাগণ- ছার্লাঁকেব দেবতা  স্র্য।। পাজা 

পতি ও ইন্দ শব্দে ঈশ্বরই প্রায় লক্ষ, অনেক 

স্থলে ভগ বাঁযাঁদিব বোঁধকণ ছইযাথাকে ) 

* এস্ছলে ঈন্দ্র শন্দে ঈশ্ববঃ ঈশ্বর যে, মং 

চবাঁচরেব সহচর ইচছছ! কে অস্ীকব কবিৰে ? 

1 শতপথে (৩৯৪১) এই বিবষে একা 
আখ্যাতিক1 কম্পিত রহিয়াছে । যথ1-_- গাযত্র 

শোনদূপে ভালোক হইতে সোমাছবণ করিষ? 

ছেন বস্তত “যে ভীাহ্াকে গান করে, তাহা, 

ত্রাঁতা” ০ গায়ত্রী শব্দে ঈশ্বরই লক্ষ এবং ঈশ্বরে 
শ্যেনরূপে বর্ণনাও অনেক স্ছলে শ্রঃত ছইযাঁে 

“শ্োেনোগুধাণামত+ ইত্যাদি খণ ৯,৫১১১,৬। 

ধু প্রথম চারিটি মঙ্ধ্রের সাহিত্যে এই 

মন্তস্থ অক্মিপদও সেই ক্রক্ষাগি বাঁচক হইতে 
পারে,। 



৩৭কৎ মাধ্যন্দিনী শাখা । ১১৬ 

হে সোম! তোমার যে জ্যোতি ছ্যলোকে,| সোমের রস বৃদ্ধি কর। এই বজঘাতে 
যে জ্যোতি পৃথিবীতে, যে জ্যোতি এই 
বিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষে,_নেই জ্যোতিঃ-প্র- 
ভাবে এই যজমাঁনের ইষ্ট ধন বিস্তার কর 

এবং তৎ্গ্রদানার্থ ফলদ ইন্দ্র দেবতাঁকে 

( যজমানানূকূল ) অবগত কবাঁও। ১ 

৩৪ কণ্ডিক1। 

সেই সোমগুলির" উপরি হোতৃচমসের 

ছারা এই মন্ত্রে নিগ্রাত্য সিঞ্চন কবিবে-- 

শত্র-হৃদয়-মর্দনকারী, ইষ্ট প্রদ, পোম- 

পালক হে নিগ্রাভ্য-দেবতসকল ! তোঁ- 

মর! প্রযুজ্যমান সিঞ্চন কার্য্যে ক্রুত-চল 

হও) দেবগণের সমীপে এই যজ্ঞ উপনীত 

কব; এই সোমসমূহ কর্তৃক পীত হও 
অর্থাৎ সোমে শোধিত হও ।১ 

৩৫ কণ্ডিকা। 

এই মন্ত্রে উপাংশুলবনের দ্বাবা সৌঁম- 

প্রহরণ করিবে-- 

হে সোমসকল ! তোমরা আঘাতে ভীত 

হইও না, তোমবা কম্পিত হইও না, রস 

প্রদান কর। হে দ্যাবাপৃথিবি! তামরা 

স্বয়ং দৃঢ় থাকিয়া এই উপাৎশুসহ্বনের 

আঘাতে বোদ'লনূহকে স্থদ্ঢ কর, এই 

যজমানের পাঁপসকলই বিনষ্ট হইতেছে, 

সোম নষ্ট হইতেছে না--বরৎ স্থুসংস্কত 
হইতেছে । ১ 

আপ 

৩৬ কগ্ডিকা। 

প্রতিপ্রহারোথ সোমাংশু সকল হোতৃ- 

চসমের মধ্যে গ্রহণ কবত যজমানকে 

নিগ্রাভপ্ পাঠ করাইবে__ 

পুর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর -_চতুর্দিক্ 

হুইতেই সোমাঁংশু সকল প্রত্যাগত হউন 

-_(তীহীরা সকলেই বলুন -) 
হে মাত ! আমর! তোমার সহিত সপ্মি- 

লিত হইয়! ক্ষতি-পৃরণে প্রবৃত্ত হইলাঁম-- 
ইহু। যজ্জীয় দকলেই অবগত হুউন | ১ 

৩৭ কগ্ডিকা। 

অঙ্ক ইন্দ্র! তুমি অতি বলবান্ দেবতা, 

তোমার প্রসাদেই মনুষ্যগণ প্রশংসা 

লাভ.করে, ছে মঘবন্ ! তোমার সম্বন্ধে 

বেতার তঞরতজ 

এই: ৩৬কশ্ডিকাঁত্বক মন্্র এবং ইছাঁর পর 

মঞ্জঁকে নিগ্রাঁভ বল] যায়। প্রতিগ্রহারে যে সমস্ত 
সোমের অংশু চতুর্দিকে স্উ্ডিবা যাইতে এই 
মইদ্থয় পাঠে তথসমস্ত সহ করিষে। 



১১২ যজুর্ধেদ সংহিতা । ৭ 
পিপল পপ আপা পেপাল 

এইমীত্র বলিলেই পর্যাপ্ত হইবে_যে, [ তোমা হইতে অন্য, কেহই নাই; তুমিই 

তুমিই আমাদিগকে স্বখী করিতে সমর্থ ; | একমাত্র আমাদের স্থখ়িতাঙ্গ। 
চ8182885িিরতারি 
& এই মন্ত্রে স্পট একেশ্বর বাঁদ প্রকাশিত হুইল। 

॥ ষজুর্বেদীয় মাধ্যন্দিনী শাখার মন্্রভাগে ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত । 

ভে 

॥ অথ সপ্তম অধ্যায় ॥ 

৯ কপ্তিকা । সর্বব-কাম-ফল-ধর্ষা স্বীয অংগুদ্য়ের সহিতক্চ 

( গৃহ গৃহণ প্রকরণ ) বাঁচস্পতি দেবতার" প্রীতির উদ্দেশে এই 
(প্রাতঃ সবনঞ ) পাত্রে গমন কর । ১ 

ূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই_এই কণ্ডিকাত্মক ্ বলা যাঁধ | প্রাঁতঃ সবনে সাঁকল্যে পঞ্চ 
মন্ত্দ্য়ে এবং পর কগিকার প্রথম মন্ত্রে বিংশতি গ্রহ গ্রহণ করিতে হুয, উপাংত 

সাকল্যে মন্ত্রয়ে বারত্রয় বৈকস্কত জ্রবে : প্রভৃতি তাঞারই পররিচাখক লামকরণ__ 
১উপাহশু _২অন্তর্পাম _৩এজ্বায়ব-_৪টমত্রাবকণ 

উপাংশুনামক প্রথম গ্রহণ* গ্রহণ কবিবে-__ _৫আশ্বিন_৬শুক্র_৭মন্থী _ ৮নাগ্রয়ণ -১উ- 
হে সোম । আমাদিগেব হস্ত-পৃত তুমি কৃথ_১০্ুব -ও খতুগ্রহ ত্রযোদশ -২৪এঁজা 

এবহ ২৫টবশ্থীদেব | কিন্ত এই পঞ্চবিংশতি 

«* অন্িজ্টামাদি সোঁমযাগ জবৃমত্রষে | গ্রছের আধার পাত্র চতুর্ষিংশতিমাত্র £ কারণ-- 

ম্পন্ন হুইয়াথাকে । সোঁম ঘটত ক্রিযাকেই: | অন্তিম গ্রহবনঠ গ্রহ-পাত্রেই গৃহীত হইযাথাকে। 

সবন বলা যাঁয় সুত্তরাৎ প্রাতঃসবম শান্দে-_- ঞ& এই: লমধে অংশুদ্বষও গ্রহণ করিবে । 

প্রাভংকালীন মোম-বিভাগ লোম-এ্রহণ তোমা” 1 বাচস্পতি দেবত1- মন, প্রজাপতিও 

হুতিন্্রভৃতি। « | মনের নামান্তর । প্রজাপতি দেবতার উদ্দেশে 

+ প্রহ শবে, বন্ীয় দেবগখের উদ্দেশে গৃহীত | হোঁমদি মোঁনভাবে করিতে হয় এইজল্যই 

লোম পরং কোল ২ ছলে দেই সোঁদপাতকেও | এইগ্রহকে উপাংশুঞহু বলা ঘায়। 



৩্কৎ 

হে সোম !দেব। তুমি যে সকল দেব- 

গণের ভাগ, পেই ষমস্ত দেবগণেবই 

প্রীতির উদ্দেশে এই পাত্রে গমন কর।২ 

২ কণ্ডিক!। 

হে সোম! আমারিগের অন্ন সকল 

স্থস্বাছু কর। ১ 

দ্বিতীয় মন্ত্রে এ গৃহীত অংশুদয় সোমা- 

ধার পাত্রে পুনর্নিক্ষেপ করিবে-- 

হে সোম! অহিংসনীম়* ও জাগরণ- 

শীল তোমার যে মোম নামটি, তাহাঁরই 
প্রীতি উদ্দেশে অংগুদয় পুন: প্রদত্ত হই 
তেছে। ২ 

এঁ উপাৎশুগ্রহ হস্তে লইয়া হৌম করি- 

বার মানসে উত্থান করত এই সৌমিক 

বেদী হইতে নির্গমনোদ্যত হইবে_- 
উদ্দেশ্য দেবতার প্রাতির জন্য ইহা 

সুন্দররূপে আহুত হইতেছে । ৩ 

চতুর্থমন্ত্রে আহবনীয়াভিমুখে গমন 

করিবে-- 

* অর্থাৎ এই ন।মের ছিংলক নাই, যেহেতু 
সোমরম সকলেরই 'ত্রিয়বস্ত। 

1 যে কেছ পান বরিয্নাছে অথধ1 নাই 
করিয়াছে, সকলের অন্তঃকরণেই দোষ 'লাঁমটি 
চিরজাগকক আছে (যেমন -দিদীক লাঙ্ড়ু)। 

মাধযন্দিনী শাখা । ১৬৩ 

এই শ্থবিস্তীর্ণ অস্তরীক্ষের মধ্য £দিয়া 

গমন করিতেছি । ৪ 

৩ কণ্ডিকা। 

গৃহীত উপাঁংশুগ্রহ প্রথম মন্ত্রে হবন 

করিবে-_ 

হে প্রাণরূপ উপাধশুগ্রহ। যাঁবতীয় 

ইন্ড্রিয়গণের হিতার্থ, দিব্য এবং পার্থিব 

প্রাণিগণের হিতার্খ;তুমি মৎকর্ত্ক স্বীকৃত 

হুইয়াছ--মন, তোমার প্রতি আধিপত্য 

করুন। হে প্রশংমিত-জন্মন্ ! প্রজাপতি 

দেবতার প্রীত্যর্থ তোমাকে আহত করি- 

তেছি_এই আহুতি হ্থন্দররূপে গৃহীত 

হউক । ১ 

পশ্চিম বিভাগীয পরিধির উপরি সোম- 

লিপ্ত হস্ত স্বাতিমুখ উত্তান স্থাপন করুত ** 

তদ্থপরি এ পাত্র রক্ষা করিয়া, এই দ্বিতীয় . 
মন্ত্রে মার্জন করিবে-_- 

হেপাত্র! মরীচিপালক দেবগণের 

তৃপ্তির জন্য তোমাকে মাজ্জিতি করি- 
তেছি।২ 

অভিচার-কাঁমক্চ ব্যক্তি এই সময়েই 

* শক্রর ম!বণ, উচ্চাটন্পদি ক্রিয়াকে অতি" 

চার বলা যায়। 



১১৪ যজুর্বেদ সংহিতা । ণজৎ 
বস্ত্র, বক্ষ ও বাহু প্রভৃতিতে সংলগ্ন অংশু | অথবা পর কগ্ডিকাত্মক, মন্ত্রে উপযাম 

সকল এই ভূতীয়মন্ত্রে হবন করিঘে__ 

হে দীপ্যমান অংশুদেব ! যাঁহার বধ 

কামনায় তোমাকে সাধনা করিতেছি সেই 
এই অমুকনামকৃক্চ মদীয় শক্র সত্যই 
অকস্মাৎ মহাপীড়ায় নিহত হউক-- 
ফট্ণ' | ৩ 

চতুর্থমন্ত্রে এ উপাংশু গ্রহ যথাস্থানে 

স্থাপন করিবে-_ 

হে উপাংশুগ্রহ প্রাণ দেবতার প্রীতির 
জন্য তোমাকে এই স্থানে স্থাপন করি- 
তেছি। ৪ 

পরে উপাংশুসবন আনয়ন করত উত্ত- 
রাভিযুখ করিয়৷ পঞ্চম মন্ত্রে এই উপাঁংশু 
গ্রহের সহিত সংলগ্ন করিয়। রক্ষা করিবে-- 
হে উপাংশুসবন! ব্যান দেবতার শ্রীতিব 

গন্য তোমাকে এইস্থানে স্থাপন করি- 
লাম। ৫ 

৪ কণ্ডিকৃ!। 

সুধ্যোদয়ের পরে এই কণ্ডিকাত্বক মন্ত্রে 
৩১৪ 

* এই: স্ছনে সেই শক্রয় নামোল্লেখ হইবে । 
৭ পাহ ছোনমাত্রেই ব্যাছ1! শব্দের এধেগ 

গরিতে, হয় কিন্ত আনিচারছোমে জ্যাছার পন্লি 
রে ফট শব প্রয়ুজুহইয়াথাকে | কটু অর্থাৎ 
বশীর্ণ হউক । 

ঘ্ারা অন্তধাম নামক পর্থতীয় গ্রহ শ্রহণ 

করিবে- 

হে অন্তর্যাম গ্রহ! তুমি এই উপযামে 

গৃহীত হুইতেছ । মঘবন্ ইন্দ্র 'শ* এই, 
গৃহীত সোম-রস তুমি রক্ষা কর--ইহাই 
আমাদিগের ষজ্জীয় সম্পত্তি, ইহাব রক্ষ- 

ণেই যজ্ঞ রক্ষা! হইবে । ১ 

€ কণ্ডিকা। 

এই উপযাম পাত্রের অন্তরে এই দ্যাবা- 

পৃথিবী স্থাপন্ করিলাম এবং তদস্তরে 

বিস্তীর্ণ অন্তবীক্ষও হৃতরাং স্থাপিত হইল। 

হে মঘবন্ ইন্দ্র। সম-তোষ অন্যান্য 

সমস্ত আত্মীয় দেবগণের সহিত এই অস্ত- 

ষাম লাভে স্বয়ং পরিতৃপ্ত হও এবং 

লোকন্রয়কে পরিতৃপ্ত কর। ১ 

৬ কণিকা । 

(এই কণগ্ডিকার প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্র 

* জী যেসকল পাত্রে গ্রহ নামক সোমাংহশ 

সকল গৃহীত রক্ষিত হয়, সেই সকল ক্ষু্জ ক্ষত 
কলশকে উপযাঁম বল! যায়| উপাংশ ন!মক 

প্রথম এ আবে গ্রহণ কর] হইয়াছে সুতর1ং 

তজ্জন্যউপযামের আবশ্যক হয় নাই। 

1 এক্খলে ইজ _ পূর্য্য। 



৮কৎ মাধ্যন্দিনী শাখ!। ১১৫ 

এবহ প্রদর্শিত তৃতীষ কগ্ডিকাব প্রথম 

ও দ্বিতীষ মন্ত্র একবপ হৃতরাং এস্থলেও 

তাহাই দ্রষ্টব্য) 

তৃতীয মন্ত্রে যথাস্থানে পাত্র স্থাপন 

কবিবে-_ 

হে অন্তর্ধাম গ্রহ! উদণান দেবতাঁব 

প্রীতিব জন্য তোমাকে এই স্থানে স্থাপন 

কবিতেছি। ৩ 

৭ কণিকা 

এই কগিকাস্থ মন্্র্ধযে এঁন্দ্রবায়ব নামক 

তৃতীষ গ্রহ অর্থ গ্রহণ কর্ববে-- 

হে অগ্রে পানকাবী বায়ে! সর্ববব্যাপিন্। 

তোঁমাব সহত্র২ ধাহন** আছে, তৎসা 

হায্যে অবিলম্দে অস্মৎদমীপে আগমন 

কুব। হে দেবে। যে ম্থস্বাহু সোষ 

মদ্যের কিঞ্চিদংশ পুর্বে পান কবিষাছ, 

তাহাই এক্ষণে তোমাব নিকটে উপস্থিত 

কবিতেছি। ১ 

হে তৃতীষ গ্রহ । তোমাকে বাষু দেবতাঁব 

জন্য গ্রহণ করিতেছি । ২ 

* ভানেকালেক টীকাকারের1 এই বাছ্ত্ত পদে 

মৃগ, নির্ণধ কবিষাছেন বস্তত গ্ধপক্ষাত্র। 

৮ কণ্ডিকা। 

গৃহীত অদ্ঘ পৃথক রাখিয়া পুনশ্চ 

অপবার্ঘএই মন্ত্রযে উপযামে গ্রহণ 
কবিবে-_. 

হে ইন্দ্রবাধু1% তোমটদেব জন্যই ইহ 

অভিষৃত হইয়াছে, এই বস পান কবিবার 

জন্য তোমবা আগক্ষন কব-_যেহেতু, 

এই সোমবম তোমাদিগেবই পেয় হইতে 
ইচ্ছা কবিতেছে। ১ 

হে তৃতীষ গ্রহ। তুমি এইমাত্র একদ! 

বায়ু দেবতাব উদ্দেশে উপযামে গৃহীত 

হইযাছ, ইন্দ্রবাষু যুগ্মচব দ্েবছযে 
প্রীতিব জন্য পুনশ্চ গৃহীত হইতেছ। ২. 

'পবে দশাপরিভত্রেব দ্বাবাণ* এ উপযাম 

পাত্রের গাত্র লগ্ন সোম মুছিযা! এই তৃতীয় 

মন্ত্রে থাস্থানে স্থাপন কবিবে-_ 

হে এন্দ্রবাধব গ্রহ! এই তোমাব স্থান 

সমপ্রীত যুগু]চব ইন্দ্রবাযু দেবদ্বষেব 

প্রীতিব জন্য তোমাকে এই স্থানে স্থাপন 

কবিতেছি। ৩ 

টি নিন 
অন্তবীক্ষপ্ছ বাঁযুব সহ্টৰ তেজই এস্ছলের 

ইন্জ লুত্তরণং সেই ডেজেব সহিত বর্মন বায়ুফে 
ইজ্ছবার, বল! যা, এই ইত্রাবাকর অনুঃগ্রহেই 
লুর্রি ছুইযাঁথাকে 1 রর 

1 দশাপবিত্র শব্দে বন্ত্রাঞ্চলীঘ ছিজ।। 



১১৬ যজুর্বেদ সংহিতা । ?অৎ 

৯ কণ্ডিকা । 

এই কণ্তিকাস্থ মন্্রঘয়ে মৈত্রীবরুণ নামক 

চতুর্থ গ্রহ উপয়াঁমে গ্রহণ করিবে _ 

হে মিত্রাবরুণ যুগ্মচর দেবছয়।* তোমা 

দের জন্যই ইহা*অভিষুত হইয়াছে; আঁ 
মার এই' আহ্বান অবশ্য শ্ররণ করিতে 
হইবে। ১ 

হে চতুর্থ গ্রহ! তুমি মিত্রাবরূণ দেব- 
হয়ের প্রীতির জন্য এই উপযামে গৃহীত 

হইতেগ্থা ২ 
ভিলা 

১০ কত্তিক। 

গৃহীত মৈত্রাবরুণ গ্রহে কুশাচ্ছাদন করিয়া 
তছুপরি প্রথম মন্ত্রে দু্ধ-ধারা-পাঁৎ করিবে- 

দেবগণ হব্য লাভে,গোরুন্দ যবস লাভে, 

যেন পুলকিত হন,--মদীয় বহু ছুগ্ধ 

গাভীগণের লাভে আমিও সেইরূপ আন- 

ন্দিত রহিয়াছি, যাহার প্রসাদে এই সকল 

সাধুকার্ধ্যের অনুষ্ঠানে প্রব্বত হইতে সমর্থ 

সর্বদাই আমার ৫সই গোধনগুলিকে 

রক্ষা কর--তাহারা যেন কখন স্থানাস্তরে 
গমন না করে। 

* অহ্োরাত্র। 

হইতেছি। *হে মিত্রাবরুণ | ২ 

ৰা 

ছিতীয় মন্ত্রে এ পাত্র যথাস্থানে 

স্বাপন করিবে-হে মৈত্রাবরুণ গ্রহ! 

এই তোমার স্যান; মিত্রাবরচ্ণ দেবতার 
প্রীতির জন্য তোমাকে এই স্থানে স্থাপন 

করিতেছি ৷ ২ 

১১ কণ্তিকা। 

আশ্বিন নাষক পঞ্চম গ্রহ গ্রহণ-_. 

হে অন্বী দেবছয়* ! তোমাদের 
সেই বাক্য ছ্বারা'এই যজ্ঞ পুর্ণ কর,__ 
যে বাক্য, মধুমতী ও সত্য অথচ প্রিষ।১ 

হে পঞ্চম এগ্রহ। তুমি অশ্বী নামক 

যুগ্যুদেবতার প্রীতির জন্য এই উপযামে 

গৃহীত হইতেছ ২ 

হে আশ্বিনগ্রহ ! এই তোমার স্থান ; 

মধুময় অশ্বি-দেবতাদের ,প্রীতির জন্য, 

তোমাকে এই স্থানে স্থাপন করিতেছি ।৩ 

১২ কগ্ডিকা। 

প্রথম ও দিতীয় মন্ত্রে শুক্র নামক 

ষষ্ঠ গ্রহ গ্রহণ করিবে । এই গ্রহের উপ- 

যাম বিন্ব বা বিকঙ্কত কাষ্ঠের হইবে-_- 

৬ অশ্বি-দেবতাছয় - দ্যাবাপৃথিবী অর্থৎ 

অগু।কার জগতের অধস্তন ও উপরিতম ভাগ। 



১২কছ মাধ্যন্দিনী শাখা । ১১শৃ 

হে ইন্দ্র !& তুমি যে সকল যজ্জে পুনঃ | হইয়াছে; অবশিষ্টের মধ্য হইতে খগুদ্ধয 
পুনঃ সোমরস »পান করত পরিতৃপ্ত 

হুইয়াথাক,_সেই সমস্ত যজ্ঞে প্রাচীন- 

নিয়মে, পূর্ববপ্রথানুসারে, সর্ববপ্রকারে, 

প্রত্যক্ষ যাগ-ফল বর্ষণ করিয়াথাক। তুমি 

সর্ববজ্যেষ্ঠ,* যজ্জে কুশাসনোপনেবী, ্বর্গ- 

বেত এবং শক্র-নাশক । ১ 
হে যগ্ঠগ্রহ!” তুমি শগুধ নীমক 

দেবতার নিরাসের ,জন্য এই. উপযামে 

গৃহীত হুইতেছ। ২ 
তৃতীয় মন্ত্রে এ গ্রহ যথা নির্দিষ্ট 

স্থানে স্থাপন করিবে-- 

হে শুক্তুগ্রহ! এই তোমার স্থান , 

এই স্থানে অবস্থান করত যজমাঁনের 

বীরত্বভাঁ রক্ষা কর। ৩ 

চতুর্থমন্ত্রে অধ্বযু'য এই গ্রহের অপ- 

মার্জন করিবে। ধথা_যুপ প্রস্তুত করিবার 
দমষে যে সমস্ত কাষ্ঠখণ্ড নির্গত হইয়াছে, 

তাহার কতকগুলি যৃপ-প্রেমথনে ও 

শ্বাত্রাদি কার্ষ্যে এবং মাংলগাকে ব্যবহৃত 

* এস্ছলে ইন্দ্রশন্দে শুক্র গ্রছ | 

1 নভোঁমগুলে সাধারণো, সমগ্ত নক্ষত্রের 

মধ্যে শুক্রকে বৃছৎ দেখায়! 

1 ভাঁষযকাঁর বেল -শগু শুক্রচার্টর্যর পুত্র 

এবং ইনি অসুরগণের পুরোহিত বস্তুত শগুশদ্দে 

বক়ি-প্রতিবদ্ধক পূর্বযাতে জোবিশেষ | 

| লইয়া এবং 

অধ্বধুণ্য গ্রহণ করত এক্খণ্ড প্রোক্ষিত 

করিয়। এঁ গ্রহের উপরি আচ্ছাদন করিবে 

এবং অপর অপ্রোক্ষিত খণ্ড দ্বারা এ 

গ্রহ' অপমার্জন করিবে | মন্থী্গ গ্রহেরও 

এই রূপে এই মন্ত্রে অপমার্জন করিতে 
হইবে. পরৎ দেই অপুমার্জন? প্রতিশ্রস্থাতা 
কর্তৃক হইবে-- 

শগ্ড অপমার্জিত হইল। ৪ 

পঞ্চম মজে অধ্বযু শুক্ু গ্রহ হস্তে 

প্রতিপ্রচ্ছাতা মন্থী গ্রহ 

হস্তে লইয়। হুবিপ্রীন মণ্ডপ হইতে বহি- 

গত হওত উত্তর বেদীস্থ আহবনীয়াতিমুখে 

ঘাত্রা করিবে-- 

হে গ্রহ! যে দেবগণ তোমাকে 
পাঁন করিবেন তাহারাই তোমাঁকে, 
নিরাপদে আহ্বনীয় প্রদেশে উপনীত" 
করুন| € | 

পরে উত্তরবেদধীর সমীপস্থ হইয়া, 

ষষ্ঠমন্ত্রে দক্ষিণ ,আ্োণীতে অরত্বি যোগ 

করিম্না তদুপরি অধ্বযুর্ঠ শুক্র গ্রহ এবং 

ক মন্ীগ্রছ ৭ম গ্রহ, ইহার পরেই তাঁহার 

গ্রহণ বিছিভ হুইবে। 
»1 বিপরীত মার্জন অর্থাৎ অন্যান্গ স্থলে 

প্রোক্ষিত মার্জনীর স্বারা, মার্জন ছয়, এস্থলে 
অধোন্ষিতভ মার্জনীর দ্বা রা ইত্যণর্দিবৈপরীত্য। 



১৯৮ 

উত্তর শ্রোণীতে অরত্বি যোগ করিয়! 

তছপরি প্রতিপ্রস্থাত৷ মস্থী গ্রহ স্থাপন 

করিবে-- 

হে, বেদিশ্রোণি ! তোমাঁকর্তক এই 
গ্রহের হানির সম্ভাবন! নাই । ৬ 

০৮৮টি আঃ 

১৩ কপণ্ডিকা । 

অধ্বসুর্ঠ, যুপের দক্ষিণ ভাগে গমন 
করত এই মন্ত্র পাঠ করিবে-_ 

হে গ্রহ! তুমি স্ববীর, তোমার 

প্রসাদে আমাদের জমান বীর পুত্র লাঁত 

করুন | যজমানের প্রতি কপাবান্ হুইয়! 

বিবিধ ধন সম্পতির সহিত আগমন কর।১ 

অনস্তর অধ্বযু্য যৃপের পশ্চিম 

ভাগে গমন করত দ্বিতীয় মন্ত্রে অবত্বি 

সন্ধান করিবে__ 

এই শুক্র গ্রহ ভূলোকের সহিত 
ছ্য লোকের সঙ্গমকাবী স্বকীয় দীপ্তিতে 

দীপ্যমান রহিয়াছেনণ* । ২ 

* গ্রছুগণের সহিত পার্জিব জলাদিয় সন্বস্থ 
আছে-ইহণ*সমুক্রাদির জোয়ায় ভাট!" এবং 
অন্তর্থদ্ধি রোগীর পুর্ণিমার যাতনা দেখিলে ই] 
জানা যায় এতাঁবত1 শুক্রএ্রছের সঘ্বদ্ধান্ সারে 

শরীরে বীর্ধোর কুযুনাধিক্য ছওআঁও সম্ভব 
এইজন? বীর্যের নাঁদাত্তর শুক্র । 

1 কউপক্ষে শুভ্রেণদয়ে ফতদুর অলোক ছয় 
নোঁধছর় ইহ কাছারও বিদিত লাই। 

যজুর্েদ সংহিতা । ০০১০৬ 

তৃতীয় মন্ত্রে সেই অপ্রোক্ষিত মার্জনী 

অং 

অধ্বযুর্য পরিত্যাগ করিবে-- 

শগ্ু নিরস্ত হইল ।৩ 
অধ্বধূর্য স্বীয় গ্রহপাত্রের আচ্ছা- 

দন, সেই প্রোক্ষিত যুপকাষ্ঠখ্ড চতুর্থ 
মন্ত্রে আহ্বনীষে প্রদান করিবে-- 

হে যৃপুকাষ্ঠ-থগ্ু! তুমি শুক্রগ্রহের 
অধিষ্ঠান হও। ৪ 

১৪ কণ্তিকা | 
প্রথম মন্ত্র যজমান পাঠ করিবে-- 

হে সোমরস ! আমরা যেন তোমার 

প্রসাদে বংশানুগতক্রমে হ্থবীর্্য ধন 

সম্পতির বিতরণে সমর্থ হই! অধ্বযুণ 

ও প্রতিপ্রস্থাতা যুপের উভয়ত থাকিয়া 
পশ্চিমাভিমুখ হইযা প্রথমে অধ্বযুণ্য এই 

মন্ত্রে শুক্র গ্রহ এবং পরে প্রতিপ্রস্থাতি 

অন্য মন্ত্রে মন্ী গৃহ হবন করিবে_ 

সমস্ত খত্বিগ্গণ কর্তৃক বরণায় সেইণ' 

সংক্ষিয়াই মুখ্য এবং বরুণ, মিত্র বা 

অগ্নি নামে বিশ্রস্ত দেইঃদেবতাই মুখ্য ।২ 
* পরে প্রকাশ পাইবে । 
1% টীকাঁকাঁর বলেন- সেই শব্দে ইজ্জার্থ 

এবং অপর সেই শব্দে ইন্্রদেবতা বুঝিতে 
হইবে । এতদীয় গ্রমাণম্বরূপে ৪অং ২০কণ্ডি- 
কাস্ছ হে,দেবি 1” ইত্যাদি মন্দের উল্লেখ করেন 
(₹৭পৃ বস্ত০)। ইন্দ্র শবের প্রকৃত অর্থ তেজ 
শুক্রএ্রছগঙ তেজোময় সুতরাং ৮ শুক্রুই 

জ্। 



১৭কৎ মাধ্যন্দিনী শাখা । ১১৯ 

১৫ কগিকা। এই অনুপম কাক্তিমাম্ চেক্ত্র) দেবত , 

এই কণ্তিকা্ প্রথমভাগণ্ড পূর্বোক্ত | জল বর্ষণ কধিতে উদ্যত হইয়া পৃষ্গিগর্ভ* 
মস্ত্বেবই অবশিষ্টা*শবপে ব্যবহৃত হইয] 

থাকে 

ও জ্যোতির্জরাু, বৃষ্টি প্রেরণ কবিষা 
থাক্ন। মধাবিগণ উদক সঙ্গম বিষে 

অনুপম চেতনাঁবান্ মুখ্য দেবতা | ইহাকে সূর্ধ্েব প্রিয পুত্র বোধে স্তব* 
রৃহস্পতিষ্ণ ফাঁহাব মন্ত্রী, সেই ইন্দ্রের উ- | 
দেশে এই অভিষুত সোঁমবন অরুহুত হই 

তেছে--ইহা হ্ন্মবকপে গৃহীত হউক 1১ 

দ্বিতীষ মন্ত্র পাঠ 'কবিবে__ 

হোত্ কর্তৃক স্বাহা শব্দোচ্চাবণ পুর্ববক 

“যশম্বাছ সোম আহত হইল, তৎপানে 

ইম্টদেবনাবা স্থরীত হউশু এল 

গণি! পবিতৃপ্ত হউন 1১ 

অধ্বযুয তৃতীঘ" মান্প *হোনাঁকে বমু 

মন প্ত ভানাইলে_- 

শক্রগ্রহহোম্ সম্পন্ন হইল ৩ 

১৬ কণ্ডিক1। 

এই কণগ্ডিকাত্বক মন্ত্র্ধষে মন্থী নামক 

সপ্তম গ্রহ উপধামে গ্রহণ কবিবে 

৬ বহুস্পতি শব্দেও সূর্য্য কিন্তু এস্থলে 

বৃহস্পতি গ্রহ বুখিতে ছইবে এবং ইন্দ্র শব্দে 

শুক্রগ্রহ বুঝিতে হইবে অপরঞ্ঃ এই, উন্ভম 

গ্রছের পবস্পর রাজা ম্্রীত।ব কাব্যমাত্র এই 

কাবা আবলম্বন কবিযাঁই স্বর্গ রাজ! ইত্জ্র এব* 

তদদীষ মন্ত্রী বছস্পত পুরাণে বর্ণিত হট্যান্ে 
১৭ 

কবিষাথাকেনধ 1১ 

ছে সপ্তমগ্রহ। ভূমি মর্কশ নামক 

দেবতাঁব নিরাঁলব জন্য এই উপযাগে 

শৃহীত হইতেছ ।২ 
সা 

১৭ কণ্ডিকা। 

| গৃহীত মন্থা গ্রহ এই প্রথম মন্ত্রে ত্ত, ২ 
ভুত | মিশ্রিত কবিবে-- 

গু পূশ্সি শব্দে পূর্যা ও ছ্যুলোক পাণর্থব 
বদ সকল দূর্যেব বশ্মিতে আরুম হুইফ 
চুংলে।কে যেখকপে প্ররদ্ধ হওত কানপ্রাপ্ডতে 

] বষ্ট হইধ! থাকে অভএব এস্থলে এ মেথরূপ 

[গাভব 11ত1- স্থর্যা এবত মাতাস্ছাল্োক। 

ণ জোতি _ুনিদু ৎ ভাহাই এস্তলে অবাদু-ল 
| গভ বেন 

$ এতাবত। বু্টিপাতে যদিও শূর্ধাই নিদান 

কিন্তু চন্দেরও সাছাঁধা আবশ কু এইমাত্র প্রক - 

শিত ছইল 
থা ভাষকাঁব বলেন-মর্ক শক্রাচার্ষোথ 

দ্বিতীধ পুত্র ইনিও অনুরগণের পুরে ছি । এই 

ক্পিত আখ্যাঁষিকা ভাঁগ অবলম্বস ক্গরিষাই্ 
এহল।দ চরিত্রের উুকমহ্থাশিষ শও্ড। মার্ক নিঙগি পি 

হুইবাঁছে বস্তুত মর্কও ববির প্রতিবন্ধক চঞ্স- 

তেজো বিশেষ । 

» হযবেৰ ছতু 



১২০ 
সপ 

লর্ঘুহস্ত, মেধাবী, খত্তিগ্বদ্ষয (অধ্বয্যু ও | অভিলবিত প্রজা লাঁত ককন। যজমানেব 

ণতৎ 
০ 

প্রত্িপ্রহ্থাতী)ষে হুবশীধ সোষ-বস সমূহে | প্রতি কপাবান্ হইযা বিবিখ ধন সম্পতিব 

কার্ধযতঃ সোতদাহ বিশেষ মনোনিবেশ 

“খিযাছেন, (তাহা নিতান্ত দ্রব অতএব) 

বহু ধন* (অধকঘুর্ট) খত্বিক্ হস্ত স্থিত 

তাহাতে, অঙ্ুলি সমুহ দ্বাব্! ভাঁলবপে 

স্ভ, মিতিত কবিটতছেন 1১ 

দ্বিতীষ মন্ত্রে এ গ্রহ যথ'নিদ্দিষ্ট স্থলে 

স্থাপন কবিবে-- 

হে মহ্ছিগ্রহ এই তোঁমাব ক্ধন, এই | 
স্থানে অবশ্থিতি কবত যঘজমাঁনেব প্রভা 

বক্ষ কব ।২ 

হ্বতীষ মন্ত্রে প্রতি প্রস্থাতা এই গ্রহেব 

পুর্ববব (১১৭পৃৎ ১২ক” ওম০)অপমাঁজন 

কবিাব-- 

চর্ক অপমাঁজিত হুইল ।৩৬ 

চতুর্থ ও পঞ্চম মন্ত্র পূর্ববব্ (৯৯৭প্রং 

১৯কং ৫ম 0181৫ 
০ 

১৮ কণ্ডিকা । 

প্রতিপ্রস্থাতা যুপেব উতবশাণে গমন 
কবত এই মন্ত্র পাঠ কবিবে__- 

হে গ্রহ। তুমি স্প্রহা, 

প্রসাদে আমাদের ঘজমান হ্ন্দৰ অর্থাৎ 

জজ প্রতিপ্রস্থাত্/ অপেক্ষা) জধর্ধাব দক্ষিণা 

অধিক, এইজন্য এশ্ছলে অধর্থ্যকে বছুধন বল! 
ছুইল । 

তোমাৰ ! 

সহিত আগমন কব ।১ 

অনস্তব প্রতিপ্রস্থাতা যুপেৰ অপব 

ভাশে (পশ্চাৎ) গমন কবত দ্বিতীষ মন্ত্রে 

অবত্বি সন্ধান করিবে__ 

এই মন্ত্রী গ্রন্ত ভূলোকেব সহিত স্থ্ 

লোকেব সঙ্গমকাবী স্ববীয দীপ্ডিতে 

দীপ্যমান বহ্যাছেন'।২ 

তৃতীষ মন্ত্রে প্রতিপ্রস্থাতা মেই অপ্রে৷ 

ক্ষিত মাজনী পবিত্যাগ কবিবে -- 

মন্ক নিবস্ত হইল ৩ 

প্রতিপ্রস্থ1ভ। ম্বীয গ্রভপা?ত্রব মাচ্ছা 

দণ, সেই প্রোক্ষিত যুপকাষ্ঠ খ্ড চতুর্থ 

মন্ষে আহবনীষে প্রদান কবিবে-- 

হে যুপবাষ্ঠ খ্ড। তুমি মন্ধছিগ্রহেব 
অধিষ্ঠান £ 

পপ 

১১ কণিকা । 

এই কণিকা এবং পব কথ্িকা পাঠ 

কবত ধাবাছয়ে ক্ষবিতবপে আগ্রয়ণ 

নামক অষ্টম গ্রহ গ্রহণ কবিবে__ 

যে*দ্েবগণ স্বীয মহিমাব প্রভাবে ছ্যু- 

লোকে একাদশ সংখ্যা পরিগণিত, পৃথি 

বীতেও এ একাদশ, অন্তবীন্েও একা 



ক 

দশ, সেই (কদর) দেবতাঁবা এই যজনীয 

আগ্রষণ গ্রহ সেবন ককন 1১ 

পন 

২০ কণিকা । 

হে গ্রহ । তুমি উপযাঁম,নামক পাত্রে 

গৃহীত হইতেছ। তোমাব নাম আগ্রযণ। 

স্ন্দব আগ্রষণণ্ণ* হুইযা1 এই যজ্ঞ বক্ষা কব, 
এই যজ্ঞ দেবতা ৃ যজ্ঞপত্তিকে বক্ষা' কব 

স্বীয সামর্ঘ্যে তোমাঁকে বক্ষা ককন,তুমি ও 

তাহাকে রক্ষা কহ। প্রার্তবাদি সবনভ্রেষ ও 

মাধ্যন্দিনী শাখা । 

] 

১২১ 

ছ্যলোক ভূুলোঁক উভষ লোঁকেব বং 
তন্মধ্যবর্তা -অন্তবীক্ষ লোকেব সমস্ত চব। 

চবেব শ্রীতিব জন্য--সকলেবই আনন্দ 

ৰ পবিরদ্ধনার্থ এই সোম এই গ্রহ পাত্র 

। ক্ষবিত হইতেছে । হে গ্রহ। সমস্ত দেব 

গণেব প্রতিব নিমিভ তোমাকে গ্রন্থণ্ 

ককিতেছি।৯ ৮ 

দ্বিতীঘ মন্ত্রে খাস্বাঁনে পাত্র স্থাপন-- 

হে আগ্রযণ এহ । বিশ্বেদেব! দেবতাব 

অর্থাৎ সক্ষল দেখতাঁব প্রীতিব জন্য তে! 

তোমাকর্তৃক স্বভাবে পবিবক্ষিত হউক ১ মাকে এই স্থানে স্থাপন কদ্বিতেছি 1২ 

০ 
খ্ 

২১ কণ্ডিক! 

অনন্ভব বাবত্রধ হিস্কপুরর্চট কবিম! ইহ" 

পাঠ কবিবে - 

এই সোম এই গ্রহপাত্রে ক্ষবিত হই 

তেছে ব্রাঙ্ষণজাতিব প্রীতিব জন্য, 

ক্ষপ্রজাতিব গ্রীতির জন্য* এই অভিষব 

কারী যজমানেব শ্রীতিব জন্য, অন্গেব 

জন্য, রলেব জন্য, বৃষ্টিব জন্য, ত্রীহি | 

যবাদি শস্যেব জন্য, 
জট 9 

& একাদশ কজ্সের পরিচধ মত্রুত দেবতা 

তত্ব দেখ । 

পপ পাট 

২২ কণিকা | 

প্রথম মন্ত্রে উক্থ্য নাক নবম গ্রহ 

স্গ্রহণ কলিবে-- 

হে উক্থ্যপ্রহ । তুমি বৃহদ্ধান্** বযস্বচন্ 
ইন্দ্র দেবতাঁব প্রীতিব জন্ত, এই উপ 

যাঁষে গৃহীত হইতেছ, তোমাকে উকৃথেৰ 

সাহিত্যে দেবতাদিশে ব ২ুপ্তিকরণূঃ জানি : 

 অর্থবৎ, বত লাক সাদ, (আাঁমবেদীষ 

অধিক কি । আঁ গাঁ ১১২ ১২ মজ্) যাহা জিষ | 

1 বয-অন্ন অর্থাৎ খাদ (চর্র্ধ্য চব্য, লেঙ্ছা, 
পেষ) এস্ছলে দোৌমবন | বষঃ যাৰ ভ্রিষ 

আগর শব্দে শ্রেষ্ঠত1 অবন-এছ্টিব কাৰণ | তিনি বষস্বান,। অথবা বস্ঃশব্দে+ যেংব্রুন ॥ 

জতরাং আগ্রহণ-্শ্রেঠতা-গ্রাপক। * $ শীতি-শুন) মন্ত্র, যাহাকে শক্ত বলা 

$ হিঙ্কাব শব্দে "হম" শন্দ উর্চটীবণ পুর্ববক | জ্ঞাহাকেই উকৃথ বলা বাশ । এই: গছ্য 
এক প্রকার হুক্ষার। গ্বণন্টত্রয় কবিষা প্রশীত্ত) বা মৈ 



১২২ য্তুর্বেদ সংহিতা । ৭অৎ 

গ্রহণ করিতেছি। € ইন্দ্রের প্রতি) হে | হইতেছে; যজ্ঞ, নির্ব্বিগ্ষে পরিলমাপ্ড 
ইন্দ্র! তোমার যে প্রিয় বৃছৎ এবং বয়.& | হউক ।৯ 

তাহাই প্রদ্দান করিতে উদ্যত হইয়া] দ্বিতীয় মন্ত্রে দিতীয় অংশ ব্রাহ্মণাচ্ছং- 
তোমার প্রীতি প্রার্থনা করি । (পুনশ্চ | সীর সমীপে সমর্পণ কবিবে-_ 
মোমের প্রতি) হে সোম! ষজ্ঞাধিপ্তির দেবগণেব তৃপ্তিকর জানিয়। ইন্দ্র দেব 

পরিতোধার্ধ তোমাকে গ্রহণ করিতেছি।১ : তার প্রীতির জন্য এই অংশ গৃহীত হই- 
ছিতীয় মন্ত্রে আসাদন-__ তেছে ; যজ্ঞ, নির্ধ্বিগ্থে পৰিসমাপ্ত হউক।২ 

হে উক্ধ্যগ্রহ-; এই তোমাঁর স্থান, | তৃতীয় মন্ত্রে তৃতীয় অংশ অচ্ছাবাকেৰ 
উকৃথ-প্রিয় দেবতাঁদিগের আ্রীতির জন্য | সমীপে সমর্পণ করিবে. 
তোমাঁকে এই স্থানে স্থাপন করিতেছি ।২ | দেবগণের তৃপ্তিকর জানিয়! ইন্দ্রাগ্ি 
প্রতিত্রস্থাতা এই উক্থ্য স্থালীস্থ সোম, | দেবতার প্রীতির জন্য এই অংশ গৃহীত 

অংশত্রয় কবত এই তৃতীয় মন্ত্রে এক- | হইতেছে ; যজ্ঞ, নির্ব্বিত্ে পরিসযাপ্ড 
কাঁলীন--অথবা অস্ত্রিম কণ্তিকাব প্রথম | হউক 1৩ 

ন্ত্ত্রয়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপে, অংশশ, মিত্রা- | উক্থাদি সোম সংস্থাতে* তৃতীয লবনে 
বরুণ, ইন্দ্র ও ইন্দ্রাঞ্সি--এই দেবত্রয়কে | পুর্ব্বোপান্ত মন্ত্ত্রয়েক পরিবর্তে_এই 
উৎসর্গ করিবে__ | চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ মক্ত্রব্যবহ্ৃত হইবে-- 

হে উকথ্য স্থালী-স্থিত সোম । তোমাকে |  দেবগণেব তৃপ্তিকর জানিষা ইন্দ্রাবরুণ 

দেবগণের তৃপ্তিকর জানিষ। মিত্রাবরুূণ | দেবতার প্রীতিব জন্য এই প্রথম অংশ 

প্রভাতি দেবগণেব প্রীতযর্থ গ্রহণ করি | গৃহীত হইতেছে; যজ্ঞ, নির্ধিবিঘ্ধে পবি- 
সমাপ্ত হউক ।8 

তেছি।৩ মি দেবগণেব তৃপ্তিকর জানিষ! ইন্দ্রা- 
২৩ কণ্ডিকা । বহম্পতি দেবতার প্রাতির জন্য এই 

মন্ত্রে গ্রশাস্ত সমীপে সমর্পণ করিবে _ 83806288৭85 
রঃ রর * অপ্ত সোনসংস্থা। অর্থ পণ্ড ন।মে সপ্ত- দেবগণের তৃপ্তিকর জানিয়! মিত্রাবরুণ | একার স্লোমযাঁগ । বখা -আশ্মিফ্টোম, জত/নিি- দেবতার এ্রীতির জন্য এই অংশ গৃহীত ফ্টোম, উঁকৃথ, যোঁড়শট,। অভিরাত্র, বাঁজগেয় 

পাপে পপ্পিপপসপপপিশাশ | এবং আন্তোর্ধাম । ইছাঁর মধো আগ্িষ্টোমই আর্ক ব্রাঙ্মণান্ছংসয ও অঙ্ছণবাক -_এই খত্বিক ত্রষ | প্রধান, আনান্যগুলি প্রায় এরূপ কোন কোন 
কর্তৃক উক্ৃথমন্্র পাঁঠপুর্বর্ষক শিত্র/বকণাদি দেব- | শ্ছলে কিছু কিছু বিভিন্নত! আছে মাত্র অতএব একে প্রদত্ত হুইয়াথাকে অতএব ইহ! উকৃথের [| অগ্রিষ্টোম প্ররূতি যাগ এবং অপর ছ্যটিকে সাহ্িতভা €বগণের তৃপ্ডিকর বিল্কৃতি মাগ বলাযায। এস্লে উকি ধলায 
ক এস্ুলে ববঃ শব্দে অন্ন। পাচ প্রকাঁন সোঁমযাগ গৃহীত ছইল। 



২৬কৎ মাধ্যান্দনী শাখা । ১৯৩ 

দেবগণের তৃপ্তিকর জানিয়া ইন্্রাবিষু | সমস্ত নরলোকেব হিতকারী দেঁবতার 

দেবতার প্রাতির জন্য এই তৃতীয় অংশ 

গৃহীত হইতেছে ; হজ্জ, নির্বিক্ষে পবি- 
সমাগত হউক ।৬ 

০০ 

চি 

২৪ কণ্তিকা। 

প্রব নামক দশম গ্রহ গ্রহণ , 

দেবগণ এই গ্রহটিকে-_ছ্যুলোকের 
মস্তক স্বরূপ, অন্তরীক্ষেব সীম! স্বরূপ, 
সমস্ত নরলোকেব হিতকাঁবী, অবিচল- 

প্রায, অগ্নিব ন্যাষ দেদীপ্যমান, জ্রান্ত- 

দর্শী ও নক্ষত্র মণ্ডলীর মধ্যে সম্রাট, 

সমস্ত জনগণেব অভিথিবৎ আঁদবণীয়, 

এই ত্রহ্ধাণ্ডের মুখপাত্র কবিয়া জন 
কবিয়াছেন।১ 

৯৫ কণ্ডিক। | 

হে দশম গ্রহ ! অবিচল নস/ত, সূর্ধ্যা দি 

সমস্ত গ্রহ নক্ষত্র মণগ্ডলে অপেক্ষাকৃত 

ধ্রুব ও অফ্যুত, ঞ্রুবনাঁমে প্রসিদ্ধ দেবতাঁৰ 

প্রীতির জন্য এই উপস্নাম পাত্রে গৃহীত 

হইতেছ।১ 

দ্বিতীয় মক্স্রে আসাদন- , 

হে ঞ্রুব গ্রহ! তোমার এই স্থান; 
হেভি 

গু মুখপাত্র শব্দে পালমাত্র, চদধ। এক্ছলে 

ছাঁদৃশ প্রিয়তম। 

প্রীতির জন্য তোমাকে এই স্থানে 

স্থাপন করিতেছি ।২ 

তৃতীয় মন্ত্রে ঞ্রব পাত্রস্থ সমস্ত সোম 

হোঁভ় চমসে সিঞ্চন করিবে-- 

স্থিরমনে ও স্থির বাক্যে এই প্রন 

সোম, পাত্রাস্তরে অ+সিঞ্চন করিতেছি । 

হে ইন্দ্র! অন্মদাদির প্রজাবর্গকে একমন, 

স্থির প্রতিজ্ঞ ও শত্রু শুন্য করিতে তুমিই 
সমর্থ ।৩ 

২৬ কণ্ডিক। 

সোমাভিষব কালে এবং এহ পাত্রে 

গ্রহণ করিতে অবশ্যই সোমাংশ তূম্যা 

দিতে পতিত হইবে, এই কগ্ডিকার প্রথম 

অঙ্গ পাঠে ঘ্তহোম করত সেই প্রত্য: 

বাঁয় দূৰ করিবে-_ 

হে সোম ! -তোমাকে ' গ্রহ পাত্রে 
গ্রহণাদি করিতে সে সকল তদীয়াংশ 

ভূম্যাদিতে পতিতহইযাছে,অভিষব কাজে 
গ্রার ঘ্বারা কণ্ডন করিতে করিতে যেসকনু 

ত্বদদীয খণ্ড গ্রাব চাত' হইব দিগ্'দগন্তরে 

উড়িয! গিয়াছে, অধিষবণ ,ফপকঘ্বষেব 

মধ্য হইতে যে সকল ত্বদীয়াংশ (রস) 

'অপচিত হইয়াছে, অধবর্ধ্য, কর্তৃক ব্যব- 

। হার কালে যাহা। কিছু নষ্ট হুইযাঁছে, এবং 



১২৪ 

পবিস হইতেও ঘে সকল রস-বিন্দু ভূ- 
পতিত হইছে, স্বীয় সেই অংশ সকল 

মনে মনে গ্রহণ করত এই আহ্মতি 

প্রদান করিতেছি ।১ 
" অধ্বর্ধ্, বেদি হইতে যে তৃপদ্য় গৃহণ 

কত্িয়াছেন,তাঁহছার একটি এই দ্বিতীয মন্ত্রে 

চাত্বালে ক্ষেপণ করিবে__ 

হে চাত্বাল। তুমি দেবগণের স্বর্গ গম- 

নের উৎতক্রমণ*্ হইতেছ ।২ 

পাশ বি 

যজুর্বেদ সংহিতা ৷ ণক্জৎ 

হে এঁন্দ্রবায়বগহ। তুমি স্বভাবতই 

বচ্চপ্রদ, আমারে বাক সন্ধি ৰচ্চে 

বন্ধনে প্রবৃত্ত হও ৪ 

ছে টমত্রাবরুণগহ ! তুমি স্বভাবতই 

বচ্চহপ্রদ, আমার কার্ধ্য ও কার্য্য-নৈপুণ্য 

সন্বদ্ধি বর্ছচোবদ্ধনে প্রবৃত্ত হও 1৫ 

হে, আশ্বিন গ.হ। তুমি স্বভাবতই বর্চ;- 

প্রদ, আমার শ্রোত্র সন্বন্ধি বর্চো বদ্ধনে 

প্রবৃত্ত হও ৬ ৃ 

হে শুক্র ও মন্ছিগ্রহ' তোমরা উভয়ে 

২৭ কণ্ডিক ৷ স্বভাবতই বর্চঃপ্রদ, আমার চক্ষুত্ঘয় সমন্বস্থি 

অনন্তর, য্মান, গৃহীত গহ সকল ূ বচ্চো বদ্ধনে প্রর্ত্ত হও ।৭ 

যথাক্রমে একৈক অবকাঁশ মস্ত্রেণ নিবীক্ষণ । 
২৮ কগ্ডিক । 

কবিবে-_ 

হে উপাংশুগুহ । ভু স্বভাঁবতই বর্চ্চ?- 

. 'প্রদ, আমাৰ প্রাণ বাষু সম্ব্ধি বর্চোবর্ধনে 

প্রবৃণ্ত হও । পু 

হে উপাৎশুদবন ' তুমি স্বভাবতই 

বর্চংপ্রদ, আমান ব্যান বায়ু সন্বদ্ধি বর্চো 

বদ্ধনে প্রবৃত় হও 1২ 

হে অন্তর্যাম গহ! তুমি স্বভাবতই 
বঙ্চঃপ্রাদ, আমার উদান বায়ু সম্বন্ধি 

বর্টোরদ্নে প্রব্ভ্ত হও ।৩ . « 
পানির 

* সোপন। 

1 এই কণ্ডিক! এবং প্রকণ্ডিচার মন্ত্রতুলিকে 

জবকাশ মাত্র বলায় । 

হে আগয়ণ গহু! তুমি স্বভাবতই 

বঙ্চপ্রেদ, আমার আত্ম সন্বদ্ধি বর্চোবদ্ধনে 

প্ররৃস্ত হও 1৮ 

হে উক্থ্য গুহ ' তুমি স্বভাবতই বচ্চ?- 

প্রদ, আমর শারীরাদি বল সম্বন্ধি বর্চো 

বন্ধনে প্রবৃত্ত হও 1৯ 

. হে ফ্রবগৃহ ! ভুমি স্বভাবতই বচ্চ%- 

প্রদ, আমার আয়ুসম্দ্ধি বর্চোবদ্ধনে 
প্রবৃত্ত হও 1১০ 

হে পুততৃৎ ও আধবনীয় গৃহ ! তোমর! 
উভয়ে স্বভাবতই বর্চংপ্রদ, আমার সমস্ত 

প্রজাবর্গের বর্চোবদ্ধনে প্রবৃত্ত হও ।১১ 



৬৩০ক% 

২৯ কণ্ডিক। 

প্রথয মন্ত্রে 'দ্রোণ কলশ নিবীক্ষণ 

কবিবে-_ 

তুমি কে? তোমাৰ কি পবিচষ ? 

তুমি কার? তোঁমাব কি.নাম ? আমরা, 

যে তোষাব, যে নাম সতত অন্তঃকবণে 

মাধ্যন্দিনা শাখা। 
ৃ 

১২৫ 

হে প্রথম খাহুগ্রহ। তুমি উপযাম*পান্রে 
গৃহীত হইতেছ, মধুগ্ণ দেবতাব প্রীতিব জন্য 

তোমাকে গ্রহণ করিতে ছে ।১ 

প্রতিপ্রস্থাতা ছ্বিতীয মন্ত্রে উপয়'ম 
ূ পা দ্বিতীষ গ্রহ গ্রহণ*কবিবে-+ * 

ূ হে ছ্বিতীয খহুগ্রহ। তুমি উপষাঁম 

জাঁগরুক রাখিযাছি এবং তোয়াকে [সাম | পাত্রে গৃহীত হইতেছ€, মাঁধবশ* দেবতাব 
বসে পুর্ণ কবিষা অতিশয় পবিতৃপ্ত হই : শ্রীতিব জন্য তোমাকে গ্রহণ কবিতেছি।২. 

যাছি সেই কি তুমি ?%1১ অধ্বষ্যু তৃতীষ মন্ত্রে ততীয - 

ক্বিতীষ মন্ত্রী কলশেব উপবি জপ | হেতৃভীষ খতুগ্রহ! তুমি উপযাম পাত্রে 

কবিবে-- গৃহীত হইতেছ, শুক্রঞ্চ দেবতাব শ্রাতিৰ 

হে অগ্নে। হে বাযো।। €হ সুর্য । আমি ; জন্য তোমাকে গ্রহণ কবিতেছি। ৩ 

যেন তোমাদেব প্রসাদে সাধু প্রজাবগে 

পবিবেষ্তিত হও “মগুজাবান' বলিষা 

বিখ্যাত হুই। আুমি...ফেন.সাধু, পুত 
,পৌত্রাদি লাভ কবত '্বপুত্রবন্” বলিয়া 

বিখ্যাত হ্ই, । আমি যেন উৎকৃষ্ট ধন 

সম্পত্তিতে ষম্বদ্ধ হুইয! "স্রম্পভিমান' 

বলিষ! বিখ্যাত হই । |২ 
শাস্দি 0 পাশিপা 

৩০ কণ্েকা। 

অধবর্ধ্য, প্রথম মন্ত্রে উপযাঁম পাত্রে প্রথম 

ধ্হ্গ্রহণ' গ্রহণ কবিরে__- 

ঞ্ সুরাপাধীগণ স্ুবাঁধাবের স্তি 'যেবপ 

ভাঁবে কবিখাঁথাঁকে, এস্থলে ভাঁছাই স্মর্ভবয 

1 দ্বাদশ মান এবং একট অবিমাল, বা 

প্রতিপ্রস্থাতা চহুর্থ মন্ঘ্রে চভুখ_ 

৷ হে চতুথ খ্তগ্রহ। তুমি উপযাম পাত্রে 

শৃহীত হইতেছ, শুচিশু দেবতাব প্রীতিব 

জন্য তোমাকে গ্রহণ কথিতেছি | 8 * রি 

| মশমাস, এই ত্রমাদশ মাল দেবতার অবধলার্থ 

উপযাম পাত্র সকলে গছ মগ মোৌমরসকে খতু 

গ্রছ বলা যা | এই তভ্রযোঁদশ পত্র সোমরসের 

দ্বারা বসন্তাদি ঝট খতুব উপাম) লিত্ব ছয 

এই জন)ই ইচ্ছাদিগকে খতু গ্রহ বলা যাঁষ। 
** এই মাসে পুষ্পাদিতে জভিবিক্ত মধু 

উৎপন্ন ষ। চৈত্র - বসন্ত খতু। 

1 ইহ মধু মীলেব অব বছ্িত পরবস্তর্ 

অভ এব মাধব | বৈশ।খ বসন্ত । 

$ শুচ্-বকূ, শুচ ধাতুব অর্থ শোষণ । ইত্যন্ঠ 
পরী । 

থু শুচ-কিন্ও শুচ থাতুৰ আর্থ শোঁধণ। 
আঁষাঁচ-প্রীয্ম 



৯২৬ যজুর্বেদ সংহিতা । ৭অৎ 

হে পঞ্চম খতৃগ্রহ ! তুমি উপয়াম পাত্রে ছে দশম খতুগ্রহ ৷ তুমি উপয়াম পাত্রে 

গৃহীত হইতেছ, নভোঞ্* দেবতার প্রীতির ; গৃহীত হইতেছ, সহস্যঞ্চ দেবতার প্রীতির 

জন্য তোঁমাকে গ্রহণ করিতেছি । ৫ জন্য তোমাকে গ্রহণ করিতেছি। ১* 

'প্রতিপ্রস্থাতা ষ্ঠ মন্ত্রে ষ্ঠ-_ অধ্বযুর্ট একাদশ মন্ত্রে একাদশ-_ 

হে ষষ্ঠ খাতুগৃহ ! তুমি উপয়াম পাত্রে | হে একাদশ খতুগুহ তুমি উপয়ামে 

গৃহীত হইতেছ, নতপ্যণ* দেবতাৰ প্রীতির | গৃহীত হইতেছ, তপোণ' দেবতার প্রীতিব 

জন্য তোমাকে গহণ কবিতেছি। ৬ জন্য তোমাকে গ্রহণ কবিতেছি ।১১ 

অধ্বয্যু সপ্তম মন্ত্রে সগ্তম-- প্রতপ্রস্থাত। ছাদশ মন্ত্রে াদশ-_ 

হে সপ্তম খতুগুহ ! তুমি উপয়াদ পাত্রে | হে দশ খাত্গহ ! তুমি উপযাঁমে 
গৃহীত হুইতেছ, ঈষধ দেবতা প্রীতির ] গৃহীত হইতেছ, তপস্যঞ্চ দেবতাৰ প্রীতি 

জন্য তোমাকে গৃহণ $রিতেছি। ৭ জন্য তোমাকে-গুহণ করিতেছি 1১২ 

প্রতিপ্রস্থাতা অষ্টম মন্ত্রে অষ্টম _ যদি ইচ্ছাহষ,তাহাহইলে অধ্বর্ষ্য, ভ্রযোদ" 
মন্ত্রে ত্রয়োদশগৃহ ও গৃহণ কবিতে পাবিবে- 

অষ্টম খতুগৃহ ! তুমি উপযামে গৃহ,ত হে ভুগৃহ!তু গৃহ হে ভ্রযেদশ খতুগ্হ। তুমি উপযামে 

হুইতেছ, উর্জধ দ্বেবতাব প্রীতিব জন্য হীতি হইকেচআংহল্দাতিন রেডী 

তোমাকে গৃহণ কবিতেছি ৷ ৮ প্রীতির জন্য তোমাকে গহণ কবিতেছিও' 
অধবযু্ নবম মন্ত্রে নবম _- টিক 

ছে নবম খুগ্রহ । তুমি উপযাম পাত্রে উঠ হজ 
এত ইিভসাতো তাত গ্রতিপ্রস্থাতী, এই কগ্িকার প্রথম মন্ত্র 
] 1৩ হ তছ, +ধ্দেব ৰ প্র তব দ্বয়ে এঁক্রাগ্র নাষক চতু।র্বংশ+ গছ গ্হঃ 

জন্য তোমাকে গ্রহণ কবিতেছি। ৯ করিবে__ 

* যে কালে স্তর্যা (ন ভাতি) মেখেতে আল্ছা- | ৬ সহস্নুবল, বলকর । পৌষ _ ছেমস্ত। 
দিত থাকেন। শ্রাৰণ- বর্ষ! | 1 ষেকালে সুর্য অতান্ত ভাপ দানকরেন। 

হে মাখ শিশির | [ভাল। ফাঙ্সণ-- শিশির | 

জেরে লেররিনি দারা $ তপষ7াদি করিতে বা তীর করিছে 
$ ঈযশদে অর, ভারকয় | আশ্বিন শর । ণ অংহপাঁপ, তাহার অধিপতি মলমাস - 

থ্ উর শে রস, রসবান্, ॥ ফার্থিক--শয়ৎ 7 ই" স্ববদশ খতুতেই হইতে পারে। 

+ খে কালে ছিষ-ক্লেশ এছ করিতে হয়। + গ্রাব গছ পর্বান্ত দশম পরিগণিত ছইযাতে 
অগ্রকাষণ_ হন, জালগ্র খতুঞ্রছ ব্রমোদশ লতরাং ছা! চতুর্বিংশ 



৩৩কছ 

তুল্য বরণীয়, স্থসংস্কৃত এই সোমরস 

পান করণার্থ তোমরা আগমন কর এবং 

মাধ্যন্দিনী শাখ। 
হে ইন্দরামী ! খগ্যজুঃসাম মন্ত্রে ূর্য্য- 

১৭ 

যে যঙ্রমানগণ অগ্নি ইন্ধন ক্রিষ! 

থাকেন্ছ যাহার! অনুক্রমে বহিরাস্তরণর্ণ 

করিয়াথাকে, চিরযুবা ইন্দ্র যাহাঁদিগের 

যজমানের প্রার্থনায় অনুকূল হইয়া এই | সখা! । ১ 

মোমের যথাভাগ পান কর। ১ ছে চতুর্বিংশ খৃহ। তুমি তাঁদুশ যজ-, 

হে চতুর্বিংশ গ্হ। তুমি. এই উপয়াম ৷ মানে যজ্ঞে এই উপয্লাম পাত্রে গৃহীত 

পাত্রে গৃহীত হইতেছ, ইন্দ্রাশ্ি নামক | হইতেছ, অশ্ীক্দ্র নামক ষুগ্ন্চর দেবদয়েব 
যুগ্মচর দেবছয়েব শ্রীতিব জন্য তোমাকে ; প্রীতির জন্য তোমাকে গহণ করিতেছি।২, 

গহণ করিতেছি । & ৷ এই তৃতীয় মন্ত্রেত এ গৃহ যথাস্থানে 

ভৃতীষ মন্ত্রে যথাস্থানে, এ গৃহ পাত্র ূ স্থাপন করিতে পারিবে__ 

স্থাপন করিবে-- 

হে এক্দ্রাগ্ন গ্রহ । এই তোমার স্থান ; 

যুগ্মচর ইন্দ্রামি দেবছযের প্রীতির জন্য 

তোঁমাকে এইস্থানে ্ছাপন করিতেছি । ৩: 

৩২ কগ্ডিক | 

এই কগ্ডিকার প্রথম মন্ত্রঘযেও প্রতি- 

প্রশ্থাত। এন্ড্রায্ন নামক চতুর্বিংশ গ্রহ 

গ্রহণ করিতে পারিবে-- 

পঙ্গণন্তরে যদি অধিমাঁস গ্রহটি গৃহীভ ন? কষ 

তাহা হইলে ইছ1 হযোবিহশ । অপরঞ্চ উপাহশু, 

সবনকেও গ্রহ হলিযা শ্বীকার করিতে হুষ, 

তাহ! হইলে ইচ্টকে যড়্বিংশ পক্ষান্তরে পঞ্চ- 
বিংশও বলা বাইতে পারে । অথ্ব1 খতুংগ্রহগ্ডুলি 
এক সংখ্যার পরিগণিত হইলে ইহা” ৯১শ 
বা1১২শ। 

০৮ 

| হছে ধ্দ্রা্গহ । এই তোঁমাব স্থান ; 

যুগ্ুচব অগ্রীজ্র দেবন্য়েব প্রীতিব জন্য 
তোমাকে এইস্থানে স্থাপন কবিতেছি । ও 

৬৩ কণ্ডিক1। 

এই কর্ডিকাঁব প্রথম মন্ত্্ধষে অথব। 

পৰ কর্ডিকাৰ প্রথম মন্ত্রদ্ধষে আধরবধ্য, 

| দ্রোণ' কলশ হইতে শুক্র" গ্রহ পাত্রে 

বৈশ্বদেব নামক পঞ্চবিংশ গ্রহ গ্রহণ 

করিবে _ 

ছে বিশ্বেদেবা দেবতাঁবান তোমরা 

আমাদিগের সকল 'প্রকাবেই বক্ষক' 

** লিতা ছোমাদি কার্য তশ্পর। , 

1 অর্থবহ ইতি, পশু, চসোষ, চাতুর্মান্যাগি 
য্গে ছোতৃকার্ধয করিয়াথাকেন। 



১৮ 

মন্ুজগণ তোমাদের প্রসাদেই পুষ্ট হইয়া 
থাকে, যজমানগণের ফলপ্রদও তোমরাই 
অতএব এই অভিষুত সোম পান করণার্থ 

আগমন কর। ১ 

হে পঞ্চবিহশগহ! তুমি এই উপয়াম 
পাত্রে গৃহীত হইতেছ, বিশ্বেদেবা দ্বেব- 

গণের প্রীতির ভ্বুন্য তোমাকে. গ্রহণ 

করিতেছি । ২ 

এই তৃতীয় মন্ত্রে অথবা পব কণ্চিকার 

ভূতীয় মন্ত্রে এ গ্রহ যথাস্থানে স্থাপন 

করিবে _ 

হে বৈশ্বদেবগ্রহ । এই তোমার স্থান ; 
বিশ্বেদেবা দেবগণ্ের প্রীতিব জন্য তো- 

মাকে এই স্থানে স্থাপন করিতেছি 1 ৩' 

৩৪ কণ্তিকা। 

যজ্র্বেদ সংহিতা । ৭অৎ 

মন্ত্রব্রয়ে গ্রহণ করিতে হইবে । প্রথম 

মরুত্বতীয় খতুগ্রহ পান্তরে গ্রহণ করিবে _ 

হে মকুত্বন্ঞ ইন্দ্র! শর্্যাতিণ" রাঁজাঁর 

যজ্ঞে যেরূপ মোম রক্ষা করিয়াছ, সেই- 
রূপ এই যজ্তেও সো রক্ষা কর এবং 

সেইরূপ অভিযুত সোমের যে অংশ 
তোযার জন্য নির্দিষ্ট আছে, তাহা পাঁন 
কর। হেবিক্রান্ত! তোমার স্বনীতি ও 

ত্বৎ-প্রদত্ত হখ উপতান্ধি করত দূরদর্শী 

প্রসিদ্ধ যাজ্ভিকগণ চিরদিনই তোমার 

পরিচর্য্য। করিয়া আদিতেছেন। ১ 

হে প্রথমগ্রহ। তুমি এই উপয়াম 

পাত্রে গৃহীত হুইতেছ, মরুত্বান্ ইন্দ্র 
দেবতার প্রীতির জন্য" তোমাকে গ্রহণ 

| করিতেছি । ২ 

হে প্রথম মরুত্বতীষ গ্রহ। এই তো- 

ছে বিশ্বেদেব! দেবগণ ! তোমবা মদীয় মার স্থান ; মরুত্বান্ ইন্দ্রদেবতার প্রীতির 

এই যজ্ঞে আগমন কর, আমার আহ্বান 
গ্রাহ্য কর, এই বিস্তীর্ণ কুশোপরি আমীন 

হও । ১ 

দ্বিতীয় ও তৃতীয় পূর্ববব । ২৩. 

[ ইতি প্রাতঃ সবন গ্রহাঃ ] 

[ অথ মাধ্যন্দিন সবন গ্রহ: ] 

৩৫, কণ্ডিকা। 

মরুত্বতীয় নামক তিনটি গ্রহ ক্রু 

। মকৎ-বাযু, তদ্থান্। পার্থর তেজ, অস্ত- 

রীক্ষ তেজ ও উপরিতন (ছ্যুলেকের) তেজ _এই 

ভ্রিবিধ তেজ্ই ইজ্জ শন্দের বাচা, এক্ছালে মকত্থান্ 

এই বিশেষণ থাকাধ, অস্তরীক্ষণ দেবত। বাঁঘুর 
'সিছচর যে ইত্ত্র তারই বোধ হইল | 

শ' বেদের মধো যে লকল শব্দ কোনব্যক্তি 

বিশেষের আামবাচক শ্রুত হইয়াথাকে উছছা 
কাপ্পনিক, বন্তভ উহ! কোন প্রকৃত ব্যাক্তর 

লাম ছে, উছা বেদপুকষের গনং-কপ্পিত 
নাম, পরে এ লামে মনুষাও ছইনে পাঁরে। 



₹৮কৎ মাধ্যন্দিনী শীখ। | [১২১ 

জন্য তোমাকে এই স্থানে স্থাপন করি- 

€ততছি। ৩ 

৩৬ কণ্তিকা। 

দ্বিতীয় মরুত্বতীয় বিজ্তপাত্রে সশস্ত্র 

গ্রহণ করিবে-_- 

যিনি উচিতু সময়ে *জলবর্মুক, 

ধিনি ত্রীহি ধান্যাদির পরিবর্ধক, যিনি 

উৎকৃষ্ট এশ্বর্ধ্যবান্, যিনি ছ্যুলোকেও 

দৃশ্য, যিনি মেঘাঁদির শাস্তা, যিনি বিশ্বের 

পালনে অনলস, যিনি নৃতন যজমানের 

রক্ষণার্থ নতত উদ্যত-বজ,* যিনি বলপ্রদ, 

অদ্য আমবা' এই ঘজ্জঞে সেই মরুত্থান্ 

ইন্দ্রকে আহ্বান কবি 1১, 

দ্বিতীষ ও তৃতীয় পূর্বববৎ্* ৷ ২১৩ 

* এই চতুর্থ মন্ত্রের খহুপাত্রে তৃতীয় 

মরুত্বতীয় গ্রহণ করিবে 

হে তৃতীয় মরুত্বতীয গ্রহ! মরুৎ 

দেবতাদিগের বল সম্পাদনার্থ তোমাকে , 

এই খডুগ্রহে গ্রহণ করিতেছি । ৪ 
০৯ 

পুর্ব কণ্ডিকাতে «ছে: প্রথষগ্রাহ +” এবং 

“ছে প্রথম যকত্বতীয় আছ 1,- এস্যলে ছে শ্থিতীষ 

প্র । এবং “ছে দ্বিতীঘ মকত্বতীয় গ্রহ '”-_ 
এইমাত্র বিশেষ । 

৩৭ কণ্ডিক! । 

এই কণ্ডিকাত্মক মন্ত্রয় এবং উত্তর 

কগ্ডিকাত্মক মন্তরব্রয়ও এই মরুত্বতীয় 

ূ গ্রহণে নিযুক্ত হইবে. রর 

হে বিক্রান্ত ইন্দ্র! তুমি বিদ্বান্, তুমি 
বৃত্রহা, অধুনা আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট 

হইয়! গরুদ্গণের সহিত সপরিবারে এই 

মোমরম পান কর। শক্রগণকে বধ কর, 

সঙ্গম নিবৃত্ত হউক, অধিক কি সর্বব- 

প্রকারে শ্ামাদিগকে নির্ভয় কব। ১ 

| দ্বিতীষ ও তৃতীয় পূ্ববৰ ৷ ২৯৩ 
ৰ 2৫ 

॥ ৩৮ কণ্তিকা । 

1 হে জলবর্ধক মরুৎ-সহচর ইন্দ্র? 

| খধারগ্* সহিত তোমরস পান কবত 

 প্রমত্ত হও,ণ* তুমি প্রতিপদারস্তধু অন্ি- 

! যুত মোমসমস্তের রাঁজাণা অতএব এই 
১১১১ 

ক পুরোডাশ, ধানণ, মন্থ+ দধি, পয়সা 

। ইত্যাদি অন্রকে স্বধা বলাযাঁষ । 

* 1 এই স্থলে তীষ্যবার বলেন-_বর্ধক্ষিষা 
সম্পাদূনের জন্য ববত্র মেষ) গণের সহিত খুদ্ধ 

করিতে হইবে, তজ্জন্যই মৃত্তভাঁব আবশ্যক । 

£ যদ্দি চ বভূর্বেদীদিগের প্রতিপৎভিধিতে 

সোঁমাভিষৰ আরস্ভ হৃষ ন1 কিন্ত সাঁষবেদীছিগের 

হুইষার্থাকে | 

থু অর্থাৎ তোমারই প্রীতির জন্য এতা'দৃখ 

। বহৎ আয়োজন, দুমি পরিতৃপ্ত রূপে এই নযু 
(পান কর। 



১৩০ যজুর্ধেদ সংহিতা । গত ১১2টি রর ররর 
মধুর উর্দিকে জঠরে স্থান প্রদান ৪* কণ্ডিকা। 

করঞ্* । ১ ইচ্ছা! করিলে এই ক্ডকার প্রথম ও 

ছিতীয় ও তৃতীয় পর্বববু ৷ ২,৩ ছবিতীয় মন্ত্রেও মাহেন্দ্র গ্রহ গ্রহণ ও তৃতীং 

০ মন্ত্রে উহ! যথাস্থানে স্থাপন কর। যাঁইতে 

পারে-- 
৩৯ কর্ডিকা ৷ 

যে মহাগ্রভাবশালী ইন্দ্র, জলধর 

মেবরন্দের ন্যায় বলবান্, তিনি এই বৎস 
যজমানের স্তোষে বর্ণিত হইতেছেন। ১ 

রাজা যেরূপ প্রজাবর্গের অভিলাষ | দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তর পূরবববব । ২১৩ 

প্রথম ও দ্বিতীয়, মন্ত্রে, যাহেন্দ্র নামক 

চতুর্থ গ্রহ গ্রহণ কবিবে-_ 

পুর্ণ কবিয়! থাকেন সেইরূপ মনুষ্যদ্দিগের [ ইতি মাধ্যন্দিন গ্রহাঃ ] 

অভীব্ট-পুরক, অন্তরীক্ষ ও ছ্যুলোকেরও টিবি 

প্রন্থু, অনুপম বলবান্, মহাপ্রভাবশালী, [.অথ দক্ষিণ1 ] 

ইন্দ্র আমাদিগের প্রতি অনুকূল থাকিয়! | ৪১ কণ্তিকা | 

আমাদিগের বীর্য্য বৃদ্ধি করুন এবং আমা. [ বস্ত্র-বদ্ধ সুবর্ণ জুহব মধ্যে নিক্ষেপ 

দিগকর্তৃক বর্ণিত ও সতকৃত হউন। ১ * | করত, চতুরহীত আজ্যের সহিত শালা- 
হেচতুর্থ গ্রহ! তুমি এই উপয়ামে | ছার্য্য অগ্নিতেঞ্চ এই মন্ত্রে প্রথম আহুতি 

' গৃহীত হইতেছ , তোমাকে মহেন্দ্র, দেব- 

তার প্রীতিব জন্য গ্রহণ করিতেছি । ২ রশ্মিগণণ", সেই প্রসিদ্ধ জাতপ্রজ্ঞ 
তৃতীয় মন্ত্রে উহা যথাস্থানে স্থাপন-- ূর্ধ্য দেবতাকে এই বিশ্বমগ্ডলের অন্ধকার 
হে মহেন্দ্র গ্রহ এই তোমার স্থান; দূর করিবার জন্য প্রতি নিয়ত উর্ধে বহন 

মহেজ্রদেবতার প্রীতির জন্য তোমাকে (.করিতেছেন। এই দেবতার উদ্দেশে 
এই স্থানে স্থাপন করি । ৩ । দীয়মান এই হবি জুন্বররূপে গৃহীত 

৫ হুউক। ১ 

প্রদান করিবে-- 

স্পাম্পস্ 

$ € 

্ 

ইছাকেই “দন্ফিণ ছোম* বল? যাঁয়। 

অর্থ।ৎ এভাদৃশ সমধিক্ষ মধু পীন করা- + এই রস্মিগণই সপ্ত অশ্ব বলিয়! বর্ণিত 

যে উদতের অন্ঠান্তবে চেউ খেলাইয়! দাগ । হইয়া থাকে । 



৪৫কৎ মাধান্দিনী শাখা! । ১৩১ 

৪২ কণ্ডিকা। 

এই মন্ত্রে ছিতীয় আহুতি প্রদান-__ 

আহ! কি আশ্চর্য্য! এই কিরণ পুষ্ 

দেবতা প্রতিদিনই উদ্দিত হুইতেছেন, 
ভূলোক হইতে ছ্যুলোক পর্ধ্যস্ত লোক- 

রয়ে স্বীয় কিরণ জাল বিস্তীর্ণ করত সমস্ত 

বিশ্বসংসারের চক্ষুরূপে দেদীপ্যণনান রহি- 

য়াছেন, ইনি স্থাবব জঙ্গুম সমস্ত পদার্থে 

বই জীবন এবং সুরধ্য নামে প্রদিদ্ধ। এই 

দেবতাব উদ্দেশে দীয়মাঁন এই হবি সুন্দর 

বপে গৃহীত হউক । ১ 
০৮. নে 

৪৩ কগ্ডিকা 

পঞ্চ মাধ্যাযেব ৩৬ কর্তিকা দেখ । ১ 
পিপি শি 

৪৪ কণ্ডিক। 

পঞ্চমাধ্যায়ের ৩৭ কণ্ডিক1 দেখ | ১ 

৪৫ কণ্ডিকা। * 

যজমান, হস্তে হ্রণ্য লইয়া শালার 

পূর্ববভাগে দণ্তায়মান হওত, আম্ীত্রীয় 

বেদীর বহিঃ দক্ষিণে দণ্ডায়মান দক্ষিণা 

রূপ] গাভীগণকে এই প্রথম মন্ত্রে অভি- 

মন্ত্রণ করিবে _ রি 

হে চন্দ্র-দক্ষিণা্ গাভীগণ ! আমরা 

ঞ& চত্া শঙ্ষে সুবর্ণ) যঙ্জে গাভীবপ দক্ষিণ! 

তোমাদের রূপ ধারণ করিয়াছি* অতএব 

আমাদিগের সহিত আসিয়া মিলিত হওণ* 

যজ্কে কোন্ খত্বিকের কীদৃশ দক্ষিণা? 

ইহ] এই ক্রাঙ্গণ (আগীথ খত্িক্) সমস্তই 

অবগত আছেন,ইনি তোঁমাদিগকে যজ্জীয় 

নিষমে যথাভাগ আমাদিগকে বিতরণ 

করুন্। ১ 

দ্বিতীষ মন্ত্র পাঠে যজমান এ গাভী- 

পাল লইয! সদোমগুপের মধ্যে গমন 

করিবে 

হে দক্ষিণাঁরপ। গাভীসকল ' অদ্য 

আমি তোমাদিগকে পাইয়া কি দেবযাঁন 

মার্গ কি পিতৃযান মার্গ সমস্তই প্রত্যক্ষ 

দেখিতেছি। ২ 

প্রদাঁনানস্তরই সুবর্ণ দক্ষিণা প্রদত্ত হইযাঁথাকে 
অতএব গাঁতী পাইলেই সুবর্ণ পাইবারু আশ 

থাঁকেএইজনাই চক্র প্রান্থিক্প আশার নিদন 

ঘেগাতী দক্ষিণ তাহাকে “চক্দ্রদক্ষিণ1” বলাযখয। 

গ এস্ছলে একটি আখ্যায়িক আঁছে--“পপুর্ব্ব 
কালে পশুগণ ত্বীষ দাঁন সা করিতেন! পারিয! 

কপান্তর গ্রহণ করিধাছিল, দেবগণও সেই রূপ 

ধারণণকরিলে তাছারা স্ব ভাঁতি বিবেচনাঁষ 

তাহাদের সহিত আনসিষা মিলিত হুইল" শতপথ 

৪,৩,৪,১৪। 

1 শ্বীয জাতিতে মিশ্রণ; ইছ। [ক চেতন কি 
অচেতন সর্বপ্রকার পদার্থেরই প্ৰভাঁবজিদ্ধ ( 

গাঁভীগণ গীভভীপালে, অজাগণ অজাঁপালে, 
মেষগণ মেষপালে' এবং উপরি ক্ষিপ্ত মৃত্তিকা 
(পৃথিবীর বসত) পুনর্সিন্নে ( পৃথিবীতে», উপরি 



১৩২ যজজর্বেদ সংহিতা । ৮ অহ 

তৃতীষ মন্ত্রে ধস্থিকৃগণের প্রতি ঈক্ষণ-_ ৪৭ কশ্তিকা। 

হে খস্বিকৃগণ ! তোমর! এরূপ যত্ব | স্বর্ণ প্রতিগ্রহে মন্ত্র-_ 
কর, যাহাতে তোমাদের যথাভাগ দক্ষিণ! |. 

পুণ'হইয়াও কিছু গাঁভী উদ্ৃত হয়। & 

৪৬ কগ্ডিক! | 

যজমান এই প্রথম মন্ত্র পাঠ করত 

আমীত্বীয় বেদীতে উপবিষ্ট আমীর 

খস্বিকের সমীপে গমন করিবে-_ 

বহার পিতা যশস্বী, ধাহার এর্পতামহ 

যশস্বীঃযাহীর পিতা খষি বলিয়। বিখ্যাঁতি, 

যিনি স্বয়ং ধষি, ষাঁহীর নিকটে দক্ষিণা 

সমস্ত সঞ্চয় করিতে হয়,_-ভরসাঁকরি 

এই পথে এইমাত্রই সেই ব্রাঙ্মণকে 
€ আগ্নাধ্কে ) লাভ করিব। ১ 

য্জমান দ্বিতীষ মন্ত্রে আগ্লীত্রীয় বেদীতে 

উপবিষ্ট হুইয়া সমস্ত ধত্বিকের দক্ষিণা 

একত্র এ আমীপ্র খৃত্বিকের হস্তে প্রদান 

করিবে__ 

হে দক্ষিণা-সমস্ত !.তোমরা আমা- 
কর্তৃক প্রদ্ত হইয়। সমস্ত খধত্িকৃগণের 

সমীপে যথাঁভাগ উপস্থিত হও এবং 

ভাহাদিগের তৃপ্তি সাধন করত এই কর্- 
ফল আমাতে প্রেরণ কর । ২" | 

প্রক্ষিপ্ত জস (পৃথিবীর বন্ত) পুরর্ির্সে পৃথিবীকে) 
তাঙ্ছার প্রসিদ্ধ লির্শন । 

হে হিরণ্য ! বরণ দেবতা, অপ্রিত্ঘরূপ 

আমাকে তোমায় প্রদান করিতেছেন, 

আমি তোমাকে পাইয়া যেন অস্ৃতত্ব 

'লাভ করিলাম ! তুমি দাতার পরমায়ু বৃদ্ধি 

কর,এবং প্রতি গ্রহীতার স্থখকারী হও। ১ 

' দ্বিতীয় মন্ত্রে গো-প্রতি গ্রহণ_- 

"হে গৌ। বরুণ দেখতা, রুদ্ররূপ 

আমাকে তোমাষ প্রদান করিতেছেন, 

আমি তোমাকে পাইয়া যেন অম্বতত্ব 

লাঁত করিলাম € তুমি দাতাঁব বল বৃদ্ধি 

কর এবং প্রতিগ্রহীতার অন্-বৃদ্ধি-কাবিণী 

হও। ২ | 

তৃতীয় মন্ত্রে বস্ত্র প্রতি গ্রহণ__ 

হে বসন ! বরুণ দেবতা, বৃহস্পত্তি 

রূপ আমাকে তোমায় প্রদান করিতেছেন 

আমি তোমাকে পাইয়া যেন অস্বতত্ব 

লাভ করিলাম ! তুমি দাতার ইন্দরিয়- 

শক্তি বুদ্ধি কর এবং প্রতি গ্রহীতার স্বখ- 

কারী হও । ৩ 

চতুর্থমন্ত্রে অশ্ব-প্রতি গ্রহণ _ 

|হে 'অশ্ব! বরুণ দেবতা, ষমরূপ 
আমাঁকে তোমার প্রদান করতেছেন, 

আমি তোমাকে পাইয়া! যেন অম্ৃতত্ব 



ক মাধ্যন্দিনী শাখ! । ১৩৩ 

লাভ করিলাম ৷ তুমি দাতার অশ্ববৃদ্ধি | যজ্ঞকল কামন1, তিনিই দান করিভেছেন 
কর এবং প্রতিগ্রহীতার পশুসম্পত্তি বৃদ্ধি | এবং খাঁহ্ুর এই সকল বস্ত ভোগের 

কারী হও। ৪ কামন। তিনিই গ্রহণ করিতেছেন স্থৃতরাঁং 

--- অভিলাঁষই দাতা এবং অভিলাঁষই প্রতি- 

৪৮ কগ্ডিকা। গ্রহীত। অতএব হে অভিলাষ! অভি” 

মন্থ ওদন তিল প্রভৃতি অন্যান্য বস্ত | লষণীয় এই স্মস্ত বস্ত্রই তোমার । ১ 

প্রতিগ্রহের মন্ত্র '[ দক্ষিণ! প্রকন্ণ সমাপ্ত ) 

কোন্ মহাত্মা দান করিতেছেন ? ফাঁহার নি 

॥ যজ্র্বেদীয় মাধ্যন্দিনী শাখার মন্ত্রভাগে সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ 

সারি 
॥ অথ অষ্টম অধ্যায় ॥ 

১ম কণিকা । উপয়াম-পাত্র-লগ সোম দ্বিতীয় মন্ত্রে রঃ 

[তৃতীয় সবনে গ্রহ গ্রহণ ] আদিত্য স্থালীতে সিঞ্চন করিতুব-- 

প্রথম .কপডিকা-ত্রয়ে আদিত্য, নামক | হে সোম। আদিত্যগণেব শ্রীতিব 

প্রথম গ্রহ গৃহীত হইবে । তন্মধ্যে এরই | জন্য তোমাকে গ্রহণ করিতেছি । ২ 

প্রথম মন্ত্রে প্রতিপ্রস্থাতা দ্রোণ কলশ | তৃতীয় মন্ত্রে আদিত্য স্ছালীতে সংঅরব 

হইতে.উপর়ামে সোমগ্রহণ করিবে_ "| দিঞ্চন করত আদিত্য, পাত্র দ্বারা উহা 

হে সোম! ভূমি উপয়াম পাত্রে গৃহীত | আচ্ছাদিত করিবে_ রি 

হইতেছ। ১ - হে বহু-স্তত যজ্ঞপুরুষ! এই লোম 
্প্প্প্প্প | তোমারইততুমিই ইহাকে ব্ক্ষা। কর, কোন 

* ইছাকেই পৃতভৃত গ্রহও বলাঁধায়। রক্ষোদল নষ্ট করিতে না পারে! ৩ 



১৩৪ 

হয় কণ্তিক। ॥ 

হে ইন্দ্র! তুমি কদাপি. কাহারউ 
অনিষ্টকারী নহ প্রত্যুত যজমানের প্রতি 

অনুকূল হওত প্রদত্ত হবি সেবন করিয়া- 

থাক, হে মঘবন্। পুনশ্চ যজমানকে (সে- 

বিত হবির পব্রিবর্ডে) অপরিমিত অভীষ্ট 

প্রদান করিয়াথাক'॥ ১ 

হে গ্রহ! এতাদৃশ আদিত্য দেবতা- 

দিগেরু. প্রীতির জন্য তোমাকে গ্রহণ 

করিতেছি । ২ 
০ পন 

৩ কণ্ডিক।। 

হে আদিত্য ! তুমি কখনও প্রমত্ত হও 

না; তুমি আমাদিগের উভয জন্মেরই* 

পরিরক্ষক ; হে 'আদিত্য এই দিব্য তৃতীয় 

সবনে তোমার শ্রীতির জন্য, এই ইন্দ্রিয় 

বৃদ্ধির স্ুধোপম হুবি প্রস্তত রহিয়াছে ॥১ 

হে শ্রহ! আদিত্য দেবগণের প্রীতির 

জন্য তোমাকে গ্রহণ করিতেছি । ২ 

৪ কণ্ডিকা। 

এই মন্ত্ুয়ে ঞঁ গৃহীত ফোমে দধি 

মিশ্রিত করিবে 
০১১১১ 

ও এস্ছলে উভয় জন্ম বলিতে-_ইহ অন্য ও 
পরজন্ম হইতে পারে? ব্রাহ্মপাদি বর্ণতয়ের 
নাতৃখর্সে জন্ম ও উপদন্নন জন্মও হইতেপারে? 

যজুর্ষে্দ সংহিতা । ৮অৎ 

হে আদিত্যগণ ! তোমাদিগের তৃপ্তির 

জন্য যজ্ঞ আঁনীভ হইয়াথাকে অতএব 

তোমরা আমাদিগকে অবশ্যই হ্থুখী করিব! 

হে আদিত্যগণ ! তোমাদের স্বভাব সিঞ্ধ 

অনুণ্হ বুদ্ধি আমাদিগের প্রতি সম্মুখীন 

হউক এবং নাস্তিকদলে যে ধনোপার্জনের 

বুদ্ধি আছে;তৎসমস্তও তাহাদিগকে ত্যাগ 

করিয়। আমাদিগকে আশ্রষ করুক ॥ ১ 

হে ধোম! আকফ্ত্যগণের প্রীতির 

জন্য তোমাতে দধি মিশ্রিত করিতেছি ২ 

পপ? পপাঙ্গ 

৫ কণ্ডিকা। 

অনন্তর প্রথম মন্ত্রে উপাঁৎশু সবনেব 

বারা এ দধি উহাতে পেষণ করত ভাল- 

রূপে মিশ্রিত করিবে-_ 

হে বিবন্বন আদিত্য । ইহা তোমার 

পান করিবার উপযুক্ত সোম অতএব ইহা! 

পান করত প্রসন্ন হও । ১ 

দ্বিতীয় মন্ত্রে পত্বী এই পৃতভৃত পাত্র 

দর্শন করিবে-_- 

" হে যজ্ভীয় কম্্চারিগণ ! যদিচ তোমর! 

আশীর্দাতা তথাপি আমার এই আঁশী- 

ব্বাক্যে শ্রদ্ধা কর-_-এই দম্পতী (পত্বী 

ও জমান )ব্রিয়মাণ এই যজ্ঞের বর্ণনীয় 

ফল লাভ করুন ! ( সেই ফলে) হীরা 



কহ মীধ্যন্দিনী শাখা! । ১৩৪ 
স্পা 

এক পুত্র লাভ করুন এবং সেই পুত্র | মামে প্রসিদ্ধ সব্বিতৃ দেবতার প্রীতি 

সম্পত্তিমান্ হউফ ! অপরঞ্' সেই পুত্র | জন্য তোমাকে গ্রহণ করিতেছি । ২ 

ধণাঁদি পাঁপ শুন্য হইযা স্বগ্রহে পরি- শি 

বদ্ধিতগ্চ হউক । ২ | ৮ কপ্ডিকা। 
8, | প্রথম মন্ত্দ্ধযে সাবিজ্র গ্রহ পাত্রেই” 

৬ ও ৭ কণ্তিক'। | মহা! বৈশ্বদেব নামক তৃতীয় গ্রহ গ্রহণ 

ৃ খত্বিক্গণ সবনীষ পুরোডুশ ইড়াণ' | করিবে-_ 
ভক্ষণ করিষা এবং সবন সন্বদ্ধি অন্যান্য | হে মহা! বৈশ্বদেব গ্রহ । তুমি উপয়ামে 

যাবৎ কাঁধ্য সযাঁপর্ন করত উপাংশু পাত্রে । গৃহীত হইতেছ, তুমি উৎকৃষ্ট কল্যাণের 
বা উপয়াম পাত্রে এই ফণ্ডিকা ছয়াত্মক ; আকব,- ভুমি ্থপ্রতিষ্ঠ, তুমি বৃহত্ক্ষ* 

মন্ত্রদ্ধষে সাবিত্র নামক দ্বিতীষ গ্রহ গ্রহণ | দেবতার ভক্ষ্য | ১ 

করিবে-_ র্ | হেতৃতীয় গ্রহ ' বিশ্বেদেবা দেবগণেব 

হে জগৎ প্রপসবিত: ৷ অদ্য আমাঁদিগের ূ শ্রীতির জন্য তোমাকে এই উপযামে 

জন্য ভজনীয় কণ্মাফল প্রসব কর এবং ূ গ্রহণ করিতেছি । ২ 

ইহাঁব পরেও এইরূপ আনন্দ প্রতিদিনই | * তৃতীয় মন্ত্রে যথাস্থানে স্থাপন-_ 

যেন লাভ করি।। দেব! আমব! এই । হে মহা বৈশ্বদেব গ্রহ ! এই তোম্বাব-» 

কর্মের প্রভাবে যেন ভজনীয় সরি নিবাস স্থান ,বিশ্বেদেব! দেবতাদিগের প্রীতির জন্য 

উপভোগ করিতে পারি 11 ১ ূ তোঁষাকে এই স্থানে স্থাপন করিতেছি | ৩ 

হে সাবিত্র নামে প্রসিদ্ধ গ্রই। তুমি 

এই উপযামে গৃহীত হইতেছ ; তুমি |" ৯*কগ্ডিক!। 

অন্নের ধারয়িতা অতএব আমার সম্বন্ধে, উপাংশু গ্রহপাত্রে বা অন্তর্ধাম গ্রহ- 

বহুতর অন্গরিতরণ কর। এই যজ্ঞকে তি পাত্রে প্রতিপ্রন্থাত! প্রথম মন্ত্রে পাত্থীবত 

কর; এই যজ্জপতিকে প্রীত কর্, ভগ | নাক চতুর্থ গ্রহ গ্রহণ করিবে-_ 

ঙ ক “আনণী চাপ্রবাসী চ ব্ারিচর হে দীপস্যমান সোম! ভুমি এই উ্প- 

] রী সরনে উপস্থিত পুরোঁডাঁশরূপ খাদ | * মহত সেচযিত1 অর্থাৎ অপর্যাপ্ত হু্টিএল। 
৯৪৯ 



১৩৬ 

য়ামে গৃহীত হইতেছ ; বৃহস্পতি*-কর্তৃক 
অভিযূত, বীর্য্যবান্, রসরূপী,পত্ধী-সংযুক্ত 
তোমার অনুগ্রহে ভরসাকরি অন্যান্য 

(উপাংশু প্রত্ৃতি) গ্রহনকলও পরি- 
,বন্ধিত করিতে পাঁরিব। ১ 

দ্বিতীয় মন্ত্রে ইহতে প্রচরনীশিউণ' আজ্য 
মিশ্রিত কবিবে-_ 

আমি উপরিভাগে বিদ্যমান রহিয়াছি, 
আমি অধোভাগেও রহিয়াছি,এই দৃশ্যমান 

মধ্যভাগ অ্তরীক্ষই আমাঁব পিতা, আমি 
উদ্ধে ও অধোদেশে উতয়ব্রই সূর্যকে 
দেখিতেছি, দেবগণের যে পরম গুহা 
তাহাই আমিঞ্চ । ২ 

১০ কগ্ডিক! | 

প্রথম মন্ত্রে এই গ্রহ অগ্নির উত্তরভাগে 
হবন করিবে-- 

ছে পত্বীবন্ অগ্নে'ণ ত্বউ-দেবভার 
সহি সমপ্রীত হইয়া এই সোমরস পান 

যজুর্বেদ সংহিতা ৮ অহ 
করিবে; অনস্তর মেষ্টা সেই পত্বীকে 
পশ্চিম দ্বার দিয়া সদে!'মগুপে পুনঃপ্রবেশ 
করাইয়া উদ্গাতার উত্তর ভাগে তাহাকে 
দণ্ডায়মানা করত বলিবে “উদগাতার প্রতি 

দৃষ্টিপাৎ কর+ তগকালে দেই পত্বী এই 
দ্বিতীয় মন্ত্র গাঠ করত তাহাকে অব- 
লোকন করিবে_ 

হে উদগীতঃ। ভুমিই প্রজাপতি, তুমিই 
ফলবর্ষকারী বৃষ।, তুমি রেতো। ধাবয়িতা, 
আমাকে ত্বদীয় রেত। প্রদান কর। হে 

প্রজাঁপতে ! হে.ফলবর্ষকারিন্। হে রেতে। 
ধারষিতঃ ৷ তোমার অনুগ্রহে আমি যেন 

বীর্য্যবান্ পুত্র লাভ করি! ।২ 

১১ কণ্ডিকা। 

প্রথম মন্ত্রে 'হারিয়োজন নামক পঞ্চম 

গ্রহ দড্রোণ-কলশে উপরয়াম দ্বারা গ্রহণ 

। করিবে_- 

হে পঞ্চম গ্রহ ' তুমি উপয়ামের বাবা 
কর। এই আছতি সম্যক্ গৃহীত হউক ১; গৃহীত হইতেছ, তুমি হরিত বর্ণ এবং 

উদগাঁতা পত্বীকে উত্তর দ্বাব পথে হারিয়োজন%* নামে প্রদিদ্ধ ; হরিছয়ের 
সদ মণ্ডপে গ্রবেশ করাইয়া স্বীয় দক্ষিণ | তুহ্ির জন্যণ* তোমাকে গ্রহণ করিতেছি।৯ 
ভাগে উপবিষ্ট সেই পত্বীকে অবলোকন 

ঞ ভাষাকার বলেন এন্ছলে বৃহস্পতি শবে 
যজমান বা অধর প্রভাত ব্রাহ্মণগণ । 

শ হোম করিতে করিতে প্রচরণীতে অবশিষ্উ 
যাছ।আছে। 

£ এই হেয়োলির অর্থবোধ বিশেষ উপদেশ 
ও তু ভিন্ন হইতে পারে না। 

গুগাঙ্ছপত্য অগ্রি সদীপ্ে য জমান-পত্ীর 
বাসস্থান .গভএব ই'ছাকে পতীবান_ বল।যায়। 

*্ এই গ্রহ শত্ভত হইয়াছে জানিয়া সেই 
স্থলে আগমনার্থ ইঞ্্র স্বীয় রথে ছুরি (তশ্ব) 
যোজন করেন--এই জন্য ইছাকে হারিয়োজন 

বলা যায়। 

শ ভাষ্যকার বলেন_এই গ্রছের উপাসা 

দেবতা খক. ও সামবেদ শ্বৃতরাঁং এক্ছলে হি 

শব্দে খথেদ ও সাঁমবেদ কিন্তু এই কণ্ডিকারই 

পরতভাগ এবং ছাঁরিয়োজন এই আখ্যাটির 



১৩ক 

দ্বিতীয় অন্ত্রে হারিয়োজন গ্রহে ধান 
মিশ্রিত করিবে-- 

ছে ধানাসকল ! তোমর! ইন্দ্রদেধতার 

অস্থছয়ের প্রীতির জন্য এই হারিযোজন 

নামক গ্রহ-সোমে মিশ্রিত হইতেছ। ২ 

[ ইতি তৃতীয় সবনগ্রহা: ] ৰ 

বি [ 

[ অথ শেষ ক্রিষা ] ৷ 

১২ কণ্ডিকা । ূ 

অনন্তর সমস্ত খত্বিকৃ্গণ এই মন্ত্র পাঠ | 

পূর্বক এ সোঁম-রস সিক্ত ধানা ভক্ষণ 

কবিষ শেষ উত্তর কেদদীতে নিক্ষেপ 

করিবে-- | 

হে সোমসিক্ত ধানারূপ উৎকৃষ্ট খাদ্য 1 , 
তুমি, যজুর্শান্ত্রে ইঞ্ট. স্তোমে ( খ, মন্ত্রে)" 

শস্তত, এবং উক্থে (সাম মন্ত্রে) শল্ত)| 

সম্প্রতি উপহৃত, তোমাব ভক্ষণ ফলে 

অশ্ব লাভ করা যায়, তোমাব ভক্ষণফলে ; 
। 

গো লাঁভও কর! যাঁয়। ১ 

পপ 

জন 

প্রকৃতিগত অর্থ পর্যালোচনা করিলে স্প্ট বোধ 
হয ইছ1 ইজ্রের অর্খধযেরই উপাসনা প্রবত্ত | 
প্রকৃত পক্ষে ইজ্জনুসুর্ঘায ও কিরণজাঁলই ভদীষ 

অশ্ব। & 
ঞ্ ধানা্যবভাজা। 

মাধ্যন্দিনী শাখা । ১৩৭ 

১৩ কণ্ডিকা। 

এই কণ্ডিকাত্মক ছয়টি মন্ত্রে ছযটি 

শাঁকল% হোম করিবে - 

হে শকল ! অগ্নিতে আহুয়মীন তুষি, 

আম! কর্তৃক দেব সন্বদ্ধে যে কোন পাঁপ 

অনুষ্ঠিত হইযাছে তাহা বিনষ্ট কর। ১ 

হে শকল! অগ্নিতে আহ্য়মাঁন তুমি, 

আম কর্তৃক মনুষ্যসন্ন্ধে যে কোঁন পাপ 

অনুষ্ঠিত হইযাঁছে তাহা ব্নিষ্ট কব। ২ 

হে নরদ 1 অগ্নিতে আহ্যমান তুমি, 

আমা কর্তৃক পিতৃসন্বন্ধে যে কোন পাপ 

অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহ। বিনষ্ট কর । ৩ 

হে শকল। অগ্রিতে আহ্যমান তুমি, 

“আমা কর্তৃক আত্ম-সন্বন্ধে যে কোন পাপ 

অনুষ্ঠিত হইযাছে তাহ! বিনষ্ট কব। ৪ 

হে শকল ! অগ্নিতে আহ্যমান তুমি 

আম! কর্তৃক সংসর্গজাত যে কোন: পাপ 

হইয়াছে তাহা বিনৰ্ট কব।"৫ 

হে শকল' আমি জ্ঞাত অজ্ঞাত যাহ 

৷ কিছু পাপ কবিয়াছি, অগ্নিতে আহ্য়মান 
তুমি তৎসমস্তই বিনষ্ট কর / ৬ 

পিস 

শকল শব্দে খণ্ড, যুপ প্রস্তুত করিবার পবে 

তাঁছাঁরই যে সকল কাষ্ঠখণ্ড মাংসপাঁকাদি 
| ইইয়াও অবশিউনরছিযাচ্ছে তাহাই হোম করিবে.। 



১৩৮ যজুর্ধেদ সংহিত।। ৮ৎ 

এ ১৪ কণ্ঠিক। | ১৭ কণ্চিক! 

ঘজমান, চাত্বালের অপরদিকে, কতিপয় তৃতীয় 
ুর্নপীত্রেরঞ্*চ উপরি হরিত কুশ! আচ্ছা | দানশীল ধাতৃ দেবতা, সবিতু দেবতা, 

দন করিয়! এই মন্স পাঁঠ করিবে-- নিধিপ প্রজাপতি দেবতা, দীপ্যমান অগ্নি 

দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২৪ কণ্ডিকা দেখ ।১ | দেবতা, ত্ব$টু দেবতা ও বিজু দেবতা-_ 

১: অস্মদ্দন্ত এই হবি প্রীতি পুর্ববক সেবন 

১৫ কণ্ডিক। এবং ত্িনিময়ে যজমানকে স্থন্দর প্রজা- 

এই মন্ত্র প্রভৃতি নব মন্ত্রে স্মষ্ট যজু রী ধন সম্পত্তি ও ও । এই 
| ধী আহুতি সম্যক রূপে গৃহীত হউক। ৯ হ্বোমর্ণ করিবে ; তন্মধ্যে প্রথম ও 

হে মঘবন্ ইন্দ্র। আমাদিগকে, উৎকৃষ্ট | 

মন প্রাপ্ত করাও,--উৎকৃষ্ট ইন্জিয় সকল; 

প্রাপ্ত কবাও,--উৎকৃষ্ট ধীমৎসংসর্গ চতুর্থ_- রঃ 

প্রাপ্ত কবাও,_-উৎরুউ কল্যাণ প্রাপ্ত | ৫ বহু দেবতারা এই হজ্জে সেব্যমান 
ওত আগমন করিযাছেন, তাহাদিগে 

করাও,__পরব্রক্গ প্রাপ্ত করাও» ঘজ্ছিয়" হ ছু [হাদিগের 
* প্রত্যাগমনের জম্য ভাঁলর বিধা কঃ 

দেবগণের জন্য যাহা যাহা অনুষ্ঠিত হইল টে ও ৪ করা 

তাহা তাহ।দিগের হুদৃষ্টিতে প্রাপ্ত করাও? | £ তাহারা আহুত হবি সকল 
: আহরণ ও বহুন করত এ এই আন্তি সম্যক রূপে গৃহীত হউক। ১. ত এই যজমানকে 
! যথেষ্ট বঙ্ প্রদান করুন। এই আন্কৃতি 

সম্যক রূপে গৃহীত হউক । ১ 

১৮ কণ্তিকা” 

০০০ 

ী 
১৬ কণ্ডিকা। ৃ [ ইতি শেষ ক্রিয়া - 

দ্বিতীয়-_. | 

দ্বিতীয়াধ্যায়েব ২৪ কণ্ডিক দেখ । ১ ূ [ অথ বিসর্জন ] 
৫2 ১৯ কণ্ডিকা। 

পঞ্চম-_ 
$ পুর্ণপাত্রনউদ্কপু্ণ ফলশ । - হে অযনে! যজ্তীয় হবি গ্রহণে অভিলাঁধী 
1 এই লব মন্ত্রেনটি আহতিকে সপিষ্ট যু | & অর্থাৎ পবিস হে হবি 

, স্থোঁষ বল। যাঁষ | -। দ্েওলা ছইগ়াছে। 



- ২৩কৎ মাধ্যন্দিনী শাখ! । ১৩৯ 

যে সকল দেবগণকে এই যজ্জে আবাহুন ২১ কণ্ডিক । 

করিয়াছিলেক্গ ভীহাদিগকে _“হে সমস্ত সগুম- 
নেবগণ ! তোমর! এই যাগে পর্ধ্যাগতরূপে ; দ্বিতীয় অধ্যায় ২১ কণিকার দ্বিতীয় 

পুরোডাশাদি অন্ন ভক্ষণ করিয়াছ এবং । মন্ত্র দেখ। ৯ 

যথেষ্ট সোম পানও করিয়াছ অতঃপর চারটি 
বায়ুমণ্ডল, সূর্য্যমণ্ল প্রতি স্বীয় স্থান উর: িিন্কা। 

সকলে নিজ নিজ আবাসে প্রতিগমন কর ; হে যজ্ঞ যত্তে গমন কর, যডপতিতে 
এইরূপ নিবেদন করত স্বীয় স্বীয় স্থানে ; গমন কব, স্বীয় স্থানে গমন কয় । এই 

প্রতি-প্রেরণ কর । এএই আহুতি' সম্যক | আহৃতি সম্যক রূপে গৃহীত হউক । ১ 
রূপে গৃহীত হউক । ১ নবম 

হে যক্তমাঁন! সৃক্ত ও বাঁকে* অনুষ্ঠীয়- 

২০ কণ্ডিকা ॥ মাঁন সর্ধবীয়ণ' এই ত্বদীয় যজ্ঞ স্ুলম্পন্ন 

যন্ট-_ ৃ হইল,এক্ষণে তুমি ইহার ফল-ভোগ কর। 

হে অগ্নে ! সম্প্রতি এই যজ্ঞ আরন্ধ | এঁই আহুতি সম্যক রূপে গৃহীত হউক |: 

হইলে, আমর দেবগণের আহ্বান কার্ধ্যে | , ৪ 

আপনাকেই ববণ করিয়াছিলাম; আপনিও ২৩ কণ্ডিকা। 

স্বীকৃত কার্ধ্য যতদুর উৎকৃষ্ট হইতেপারে যজমানেব হস্তে স্থিত কৃষ্ণবিষাঁণগঃ 

দেইরূপ করিয়া! যজ্ঞ কার্ধ্য সম্পন্ন করাই- | এব কটিন্ছ মেখলাণা প্রথম মন্ত্রে চাত্বালে 

যলাছেম এবং এতাবৎকাল যজ্ঞর্ব্ম সকলও_ক্ষেপণ করিবে- 
* " ক্ছক্-খখেদীয় সন্ভ্র। কাঁকুসামবেদীয়। উপশমিত রাখিয়াছিলেন ; আপনি অধুন! 1 যঙ্ডে, বীর শঙ্গে সোম, পশু, সবন্ীয় চক, 

যজ্ঞ সমাপ্ত হইল অবগত হুইয়1 স্বস্থানে | পুরোজাশ ইত্যাদি | সকল প্রকাঁর বীর অনুঠত 

প্রতিগমন করুন ; আপনি এতাদৃশ কাঁ্ধ্য | হইয়াছে যে যত্তে তাকেই সর্্ববীর বলা বায় 
অর্থাৎ পুর্শাগ। 

সমস্তে অতিশয় উপযুক্ত। এই হিতি | & দ্বিতীয়াধ্যায়ের দশম কণ্তিকার' চতুর্থ স্তরে 
সম্যক রূপে গৃহীত হউক । ১ (৫৩ পৃণ ২শ* ) ইহ গৃহীত হইয়াছিল । 

ঞ& যজ্ছে। অগ্িই দেবগণের প্রধান আঁহ্বাত। খু স্থিভীয়াধ্যায়ের দশম কণিকার গ্রথম 

এই জল্যই: অগ্পির লাম ছোঁভা। দূত ইত্যাদি । | মন্ত্রে (€৩পৃ* ১ম্ত০) ইছ। গৃহীত ছইয়াছিল। 



১৪০ যজুর্ধেদ মৎহিতা' |" টং 

ছে মেখলা রজ্্ু ! তুমি জলে পতিত 

হইয়া সর্পাকার ধারণ করিও না; হে 

বিষাণ। তোমাকেও যেন খঅজগরের 

ন্যায় বোধ না হয়। ১ 

[ অথ অবভূথ ক্রিয়! ] 

, অবভূথ ক্রিয়া করিতে গমনোদ্যত, 

চাত্বাল সমীপে উপস্থিত, প্রীত্মুধ যজ- 

মানকে অধ্বর্ধ্য, এই দ্বিতীয় মন্ত্র পাঠ 
করাইবে-_- 

সুর্ধ্যের উপাঁদনা করিতে অবড়ৃথ স্নানে 

গমনোদ্যত যজমানের গমনক্লেশ নিবা- 

রণার্থ, বরুণ রাজা, রাঁজমার্গ স্প্রশস্ত 

করুনক্চ | এবৎ মর্মভেদী বাক্য প্রয়োগে 

পটু ছুরাত্মগণের হৃদয়াস্তবীক্ষে এই পাদ- 

ক্রমণ সকল বিহিত হউক । ২ 

তৃতীয় মন্ত্র পাঠ করত গমন করিবে__- 

বরুণ দেবতার পাশ অভিষ্ঠিত রহি- 

যাঁছে,বরুণ দেবতাঁকে নমস্কার । ৩ 

* যাঁজ্িকের অবভূথ ক্রিয়। করিতে নদীতটে 
গমনোদ্যত 'ছুইলেই খত্বিকগণ এবং অন্যান্য 
দর্শকরন্দ তীছার লহুগামী হইভেন স্বতরাঁং সেই 

পথটি সুপ্রশক্ত করিযা দেওআ1 রাজার কর্তব্য 

হইত । যে স্থলেরাজাই প্যরং জমান সে স্থলে 
এই মন্ত্রী পথপ্রশস্ত করিবার আঁতদশ শ্বরূপ। 

+ অর্থাৎ এই কর্ম লমান্তির অবস্থা দর্শনে 

নিন্দকগণ অতিশয় ক্রেশ পাঁর। 

২৪ কণ্ডিকা। 

জলমধ্যে সমিৎ প্রক্ষেপ করিয়া! তছুপরি' 

চতুর্গহীত আজ্যে এই মন্ত্রে হোম 
করিবে__ 

হে অগ্নে! অপাঙ্গপাৎসংজ্ঞক তোমার 

স্বীয বদন এই জলে প্রবেশ করাও অস্থুর 

কৃত যজ্ঞ-বিত্ব হইতে রক্ষা কর। হে 

্গ্নে! প্রত্যেক অর্বভূথেই্* সমিদ্যাগ 
হইয়াথাকে এবং প্রন্তি অবভূথেই ত্বদীষ 

জিহ্বা ঘ্বৃত আত্ব।দন করে। এই আহুতি 

সম্যক্ রূপে গৃহীত হছুউক। ১ 

২৫ কণ্চিক।। 

এই মন্ত্রে খজীষকুত্তণ* জলে প্রক্ষেপ 

করিবে কিন্ত ডুবাইবে না অর্থাৎ ভাঁগা- 

ইষা রাখিবে__ 

হে কুস্ত! এই সমুদ্রের জলের মধ্যে 

তোমার হৃদয়াকাশ প্রবেশ করিতেছে, 

যে সমস্ত ওষধী (সোম) তোমাতে প্রবিষ্ট 

রহিয়াছে, তাহাতেও এই জল প্রবেশ 

করিতেছে । হে যজ্ঞপতে সোম! যজ্তীয় 

* ভঙ্বমেধে অনেকবার অবভৃথ স্বান হুয়। 

1, সার-শম্য সোমকে অর্থাৎ সোমের 

ছিব্ডেকে খজীস বলা যাক । সেই সমন্ভ খজীদ। 
যে ছ্ষুডে রক্ষিত ছয় সেই খজীয-পুর্ণ-কুন্ত 
খজীষ-কুস্ত নামে ব্যবন্থত ছইয়! থাকে | . 



২৯কৎ 

পুক্ত বাক্যে সামবেদীয় নঘ: সা তোমার 

শ্রীতির জন্য বিধান করি। এঁই আহুতি 
সম্যক্ রূপে গৃহীত হউক | ১ 

তাঁহাকে ত্যাগ করিষা এই মন্ত্রে উপস্থান 
করিবে__ 

হে জল দেবতারা । এই খলজীষ কুস্ত 

তোমাদের গর্ভে প্রবেশ কবিতেছে, ইহা 

“তোমাদের পক্ষে ভাব নহে অতএব শ্রীতি 

পূর্বক ইহাকে ধারণ কর! হে সোম! 

এক্ষণে এই তোমার স্থান, ইহাতেই 

কল্যাণ পথে বাহিত্ত ও প্রুতিবাহিত হও।১ | 

২৭ কণ্তিকা । 

অন্তর এই প্রথম মন্ত্র পাঠ করত এ 

কুম্ত জলময় করিয়! স্বয়ংও নিমজ্জন 

সান করিবে-- * 

এই মন্ত্রের অর্থ তৃতীয়াধ্যায়ের ৪৮. 

কণ্ডিকা (৪৪পৃ* ১স্ত* ) দেখ। ১ 

অনস্তর বজ্ঞাগারে দুনরাগত হইফা 
নিত্য স্থাপিত আহবনীয় অগ্নিতে দ্বিতীয় 

মন্ত্রে সমিদাধান করিবে-- 

দেবগণের সন্বন্থিনী সমিৎ সন্দীপিতা! 
হইতেছ। ২ [ইতি বিসর্জন ও জবভূখ ] 

মাধ্যন্দিনী শাখা 

ই৬ কপ্ডতিক । 

এঁ খজীষ কুম্ত জলে ভাঁপিতে থাকিবে, 

১৪৯ 

[ অথ প্রাযশ্চিভ ] 

* ২৮ কণ্ডিকা । 

অনুবন্ধ্য% গর্ভিণী হইলে তদ্দিষয়ে 

প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইতেছে । যদ্দি অন্ু- 

বন্ধ্য। বশাণ' গরভিণী হয় তাহা হইলে" 

বিশসনান্তে দেই গর্ভ এই মন্ত্রে পৃ 
করিবে 

এই গভ “দশ মাসেব পূর্ণাবয়ব গর্ভের 
ন্যায় জরায়ুর সহিত সচল হউক ! যেমন 

বাসু সচলুঃ যেমন সমুদ্রে মচল, এই গর্ভও 
সেইরূপ চল ভাবে জরায়ুব সহিত 

নির্গত হউক । ১ 
পপ 

২৯ কণ্ডিকা। 

বশাবদানর্ণঃ সকল হবনানস্তর এই মন্ত্রে 

গভররক্ত হোম করিবে-__- 

হে বশে! তোমার গর্ভযজ্জীয় 'দেব- 

গণের' তৃপ্তির জন্যই হইয়াছিল ; তোমার 

1 যোনি, হিরগ্ুয়ী ; এপধ্যন্তও যে গভে'র 

কোন অঙ্গ খর্ডিত হয নাই, তাহ! তদীয় 

মাতার সহিত সম্মিলিত করিতেছিণা | 

এই আহুতি সম্যক্ রূপে গৃহীত হউক 1১ 

" বধ করিবার জন্য আনীত পশু । 

শ্রী গ্নে অর্থাৎ গাভী । 

॥ গাতী-মাংস-্থণ্ড । * 

* খু অর্থীৎ যেখ্খনে ম1 শিষাছে, বহদও মেই 
স্থানেই যাও। 



১৪২ 

৩* কণ্ডিকা ৷ 

্রতিপ্রস্থাতা। প্রচর্ণীতে সমস্ত গভ: 

রস গ্রহণ করিয়া ( অধ্বর্য, কর্তৃক স্থিষট- 

কৃ হোন সম্পঙ্গ হইলে পরে ) হুবন 

করিবে-_ | 

বিচিত্র বর্ণ, ধীর, বদান্যবর, ইন্দু দেবতা 

এই উদরাস্তর্ধবস্তঃ রসের মহিমা ব্যক্ত 

করুন। এই একপদী, দ্বিপন্দী, ভ্রিপদী, 

চতুষ্পদদী, অব্টাপদীক্ষ অন্ুবঙ্থ্যাকে ভ্রিভু- 

ধনে প্রথিতা করুন । এই আছৃতি সম্যক 

রূপে গৃহাত হউক | ১ 

৩১ কণ্ডিক। 

পুর্ব বিহিত সমিষ্ট বজুহ্মের পরে 

৬ এক, দ্বি ক্রমে সংখা! গণন1 করিষা চতুষ্পদী 
গাভী এবং তাহাই চতুষ্পদ গর্ভের সহিত সঙ্ক- 
দিত করিলে জঙ্টাপদ হুইল, 

যজুর্বেদ সংহিতা । পু ৮জ্ৎ 

শামিত্র বেদীস্থ অগ্লিতে উদ্জীশে বেস্তিত 
গর্ভ হোম করিবে, এই মন্ত্রের অস্তে 

স্বাহ। শব্দের প্রয়োগ হইবে-_ 

ছ্যুলোকে বিশেষ মহিমাশ্থিত যে মরুদ- 

গণ, স্তাহারা যাহার গৃহে আহত হইয়া 

গরসার ভক্ষণ করেন, সেই ব্যক্তি চির- 

দিন তাহাদিগ-কর্তৃক স্থরক্ষিত হয়। ১ 

৩২ কশ্ডিকা। 

শামিত্রে প্রক্ষিপ্ত সেই গর্ভ অঙ্গার- 

নিচয়ে এই মন্ত্রে আচ্ছাদিত করিবে-- 

হবিপুল ভূলোক ও ছ্যলোক এই ঘঙ্জে 

ক্কপাবারি বর্ষণ করুন, আমি যেন হিরণ্য- 

ধন-ধান্য-পশু-প্রজ! প্রভৃতি বিধিধ প্রযো- 

জনীয় গঁব্যে পরিপূর্ণ হই।। ১ 

॥ অগ্নিষৌম সমাপ্ত ॥ 

সী 



৩৬কৎ 

[ অথ ষোড়শী যাগ 

৩এ কণ্তিকা । 

প্রাতঃ সবনে আগ্রয়ণ গ্রহ গ্রহণানন্তর 

মাম্যন্দিনী শাখা ১৪৩ 

৩৪ কগ্ডিক1। মি 

হে ইন্দ্র? হদীর্ঘ কেশে পরিশোক্ত- 
মান, কক্ষয-বন্ধনেক স্থবদ্ধ, তরুণ-বয়স্ক 

ত্বদদীয অশ্বপ্ধবকে নিশ্চয় রথে যোগ কর 

আগ্নেয অতিগ্রাহ্য গ্রহণ করিয়া পরে | অনন্তর সোমপাঁন করিবার মানসে আমা-, 

চতুক্ষোণ খাঁদির উল্খলে এই কণ্তিকাত্মক । দিগের আবাহন গ্রাহ্থ কর। ১ 

মন্ত্রত্রয়ে বা পর কপ্ডিকাত্মক মঙ্ত্রয়ে 

অথবা তৎপরকণ্ডিকাত্বক মন্ত্রত্রয়ে ষোড়শী 

নামক একটি অভ্তিবিক্ত গ্রহ গ্রহণ 

করিবে _ 

হে বৃত্রহন্। তৌমাঁর হরীঞ্* আমাদিগের 

গ্রিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্র,পূর্ববব | ২। ৩ 

৩৫ কগ্ডিকা। 

হরী দেরক্তারা, অপ্রতিহত-পরাঁভব ইন্দ্র 

দেবতাকে খত্বিক্গণের স্ততি শ্ররণার্থ 
মন্ত্র-প্রভাবে রথে যুক্ত হইযাছেন অতঃপর 

&ঁ রথে আরূঢ হও! __অভিষবে ব্যবহৃষ- 

মাণ এই গ্রাবার *শব্দেই তোমার মন 

আমাদিগের যজ্জের প্রতি অভিমুখ হুউক।১ 

হে নবম গ্রহ ৷ তুমি উপয়ামে গৃহীত 

হইতেছ, ষৌঁড়শীযাগে আহ্ৃত ইন্দ্র দেব 

তার প্রাতির জন্য ভোঁমাঁকে গ্রহণ করি- 

তেছি। ২ 

এই তোমার স্থান; ষোড়শী যাগে 

আহ্ত ইন্দ্র দেবতার প্রীতিব জন্য তো- 

মাকে গ্রহণ করিতেছি । ৩ 

যজমানগণের ষজ্জ-মগ্ডপে আনয়ন করুন।১ 

দ্বিতীয ও তৃতীয় পূর্ববব | ২। ৩। 

৩. ০পপপপাস্সিক 

৩৬ কণ্ডিকা । 

এই মন্ত্রে ফোড়শি-গ্রহোপস্থানর্ণণ করিবে 

ঘে পুরুষ হইতে উত্বুষ্ট :অপর কেহ 

জন্মাধ নাই, নাই, ধিনি এই ব্তরিভূবনে 

সতত সর্বত্রই প্রবিষ্ট রহিযাছেন, সেই 

ষোড়শী দেবতা গ্রজাপতি রূপে স্ব-স্থষ্ট 

* প্রজা সমূহে সম্যক্ রয্নমাণ থাকিয়া ইহা- 
! 

& অশ্বের নব্য-বন্ধন রঙ্জ,কে কক্ষ রণ মায়, 

ইহা! স্থল অঙ্ ব্যবহ্বত হুইত। 
*শ যোডশী নাজদ পরক্রহ্মের উপাঁসর।। ছরীশব্দে হরিতবর্ণ ইন্দ্রাশ্বঘষ। 

নও 



১88 

দিগেয় পালনের জন্য তিনটি জ্যোতিঃ* 

শজন করিয়াছেন । ১ 
০ 

৩৭ কণ্ডিকা। ৃ 

এই মজ্তে যোড়শি-গ্রহ ভক্ষণ করিবে-_ 

হে ষোঁড়শিগ্রহ! সমু ইন্দ্রণ' 

এবং রাজা বরুণ, ইহার উভয়েই তো 
মার অগ্রভাগ ভক্ষণ করিয়াছেন, তাহা 

দের উভয়ের আহারের পরে আমি ভক্ষণ 

করিতেছি । বাগৃদেবী+ লোমাপ্বাদ করত 

প্রাণের সহিত পরিতৃপ্ত ছউন। এই 
আহুতি সম্যক্রূপে গৃহীত হউক । ১ 

॥ যোড়শী যাগ সমাপ্ত ॥ র 
ূ 

[ অথ দাদশাহু ] 

৩৮ কণ্তিকা | 

যজুর্ধেদ সংহিতা ৮ অৎ 

দিবসে সম্পাদ্য হুতরাৎ ষড়হ নাষে প্রসিদ্ধ 

একটি অঙ্গযাগ আছে তাহাকে পৃষ্ঠ্যযাগও 
বলা যায় এ যাগের প্রথম দিনত্রয়ে প্রতি 

দিন একটি একটি অতিগ্রাহ্যঞ্জ গ্রহ গৃহীত 
হইয়াথাকে। এই ক্তিকা' প্রত্ৃতি কঙিকা- 
ভ্রয়ের প্রথম প্রথম ভাগে এ অতিগ্রাহ্য- 

সত্রয় যথাক্রমে খৃহীত হইবে এবং পর পর 

ভাগে তত্তৎ-শেষ ভক্ষিত হইবে। প্রথম 

মন্ত্রে উখোধন-- * 

হে স্বকর্মন্ট বর্চঃপ্রদ অগ্নে । অমাদি- 

গতে ( ঞ্কত্বিক্গণে ১ সুন্দর বীর্ধ্য প্রেরণ 

কর, এই যজমানকে পুষ্টি সম্পত্তি প্রাপ্ত 
করাও । ১ 

দ্বিতীয় মন্ত্রে গ্রহণ এ 

হে প্রথম অতিগ্রাহ্য গ্রহ! তুমি, 

৷ বর্চঃপ্রদ অগ্নি দেবতার প্রীতির জন্য এই 

। উপয়ামে গৃহীত্য হইতেছ । ২ 
তৃতীয় মন্ত্রে আসাদন-_ 

হে প্রথম অতিগ্রাহ্য গ্রহ! এই তো- 
ছাদশাহ যাগের মধ্যে বিশেষত ছয় | মার স্থান; বর্চংপ্রদ অগ্নিদেবতার প্রীতির 

গ অমি, বাজ, সর্ঘয। 

 বাজপেষ যাঁগ করলেই আট. ও ইজ 
বল। খায় (শপথ ৫১১,১১৩ )। 

গু সোমযাগে সবনত্রয়ে নিয়মিত হযতগলি 

গ্রছ গ্রহণ করিতে হয় ভাহ। পুর্বে অগ্নিষ্টোগ 
£রাজপুয় যাগ করিলে রাজা ও বকণ বল! | একরূগেই জুস্পস্ট প্রকাশিত ছইয়াছে, বিশেষপ্ত 

যার (শতপথ ৫,১১১,১৩ )। 

গু তক্ষণ্পাদ । "4 জিহ্বা । 
যাগবিশেষে যে সকল প্র অতিরিক্ত গ্রহণ 

ফরিতে ছয় ভাঙছাদিগকফেই অভিগ্রাহ্য গ্রহ কছে । 



৪০ মাধ্যন্দিনী শাখা । ১৪৫ 
পাপা পপ পপর অপ 

জন্য তোমাকে এই -দ্ছানে স্থাপন করি- ( যেন তোমার প্রসাদে যনুজদলে অতিশয় 
তেছি।৩ বলবান্ হুই,1 ৪ 

চতুর্থ মন্ত্রে শেষ ভক্ষণ-. -_ 

হেবর্চস্বিন অগ্নে ! তুমি দেবগণের ৪* কণ্ডিকা। 

মধ্যে অতিশয় বর্চন্বী, তোমার প্রসাদে | তৃতীয় অতিগ্রাহ্য। প্রথম যন্ত্রে উদ্দ- 

আমিও যেন মন্ুজদলে অতিশয় বর্চস্বী ! বৌধন-_- 

হই! ৪ এই প্রজ্ঞাহেতু কিরণপুঞ্জ, দেদীপ্যমাঁন 

- অগ্নির ন্যায় প্রতি ব্যক্ষিরই দৃষ্টিগত 
৩৯ কৃণ্তিকা। হইতেছেন | ১ 

স্বিতীয় অতিগ্রাহ্য । প্রথমমন্ত্রে উদ্- দ্বিতীয় মন্ত্রে গ্রহণ-_ 

বোধন-_ হে তৃতীয় অতিগ্রাহ্য গ্রহ । দের্দীপ্য- 
! 

হে ইন্দ্রঃ সবলে উত্থান পূর্ববক অধি- | মান সূর্য্য দেবতাঁর প্রীতির জন্য তুমি 

ষবণ চর্মে অভিযুত দোম পাঁন করত স্বীয় ; এই উপয়ামে গৃহীত হইতেছ । ২ 

হুনুদ্বয় কম্পমান কর । ১ তৃতীয় মন্ত্রে আনাদন *- 

ছিতীয় মন্ত্রে গ্রহণ-_ | হে তৃতীয় অতিগ্রাহ্য গ্রহ! এই তো- 

হেদ্ধিতীয় অতিথ্রাহ্য গ্রহ । বলবান্ | মার স্থান) দেদীপ্যমান সূর্য্য দেবতার 

“ইন্দ্রের প্রীতির জন্য তুমি এই উপর্লামে | প্রীতির জন্য তোমাকে এই স্থানে স্থটপন* 
গৃহীত হইতেছ। ২ করিতেছি । ৩ 

তৃতীয় মন্ত্রে আসাদন-_ | চতুর্থ মন্ত্রে শেষ তক্ষণ-__- 

হে ্বিতীয় অতিগ্রাহ্য গ্রহ! "এই [& হে প্রদীপ্ত সূর্য্য! তুমি সমস্ত দেব- 
তোমার স্থান ; বলবান্ ইন্দ্র দেবতাঁর ||গণের মধ্যে অভিশয দীপ্তিমান্, আমিও 

প্রীতির জন্য তোমাকে এই স্থানে স্থাপন যেন তোমার প্রসাদ মনুজদলে অতিশয় 

করিতেছি। ৩ ূ দীপ্তিষান্ হই। ৪ 

চতুর্থ মন্ত্রে শেষ ভক্ষণ-_ 

হে ধলব্ম ইন্দ্র । ভূমি সমস্ত দেব- ॥ দ্বাদশাহ সমাপ্ত ॥ 

গণের মধ্যে অতিশয় বলবান্, আমিও শি 



১৪৬ যজুর্বেদ সংহ্থিতা । ৮জঅৎ 

ৃ [ অথ গবাময়ন সত্তর - 

৪১ কণিকা । 
1 কিরণরাজি, সর্ববদৃক্ এই সূর্ধ্যদেবতাকে 

গবাময়ন সত্রেঞ্ বিষুবশ্নামক মধ্যম- | সমস্ত জগতের দৃষ্টির জন্য উদ্ৃবহন 

'দিনেণ* সৌধ্ধ্য পশৃপালস্তের পরে এই | করিয়। থাকেন, ১ 

কণ্িকাত্মক মস্ত্র্বয়ে একটি অতিগ্রাহ্য গ্রহ 

গৃহীত হইবে । প্রথম মন্ত্রে উদ্বোধন 

৬ সোঁম যাগ তিন প্রকার; একাঁছ, অহী 
ও সত্ত্রএকদিবমে সবনত্রষে যে"ঝকল যভ্ত 

সম্পর্ণকরিতে হুয, তাছাঁদিগকে একাছ বল! 

যায়; যখা-অগ্িষ্টোম ষোডশী প্রভৃতি। 
ততোধিক কালে যেলকল যজ্ঞ সম্প্ণ ছয, 

তাহাদিগকে অহীন বলাযায , যথা -_গর্গত্রি- 

রাত্র, দ্বাদশাহ প্রভৃতি । দ্বাদশদিনাতিরির্ত 

কালে যে সকল খজ্ঞ দম্পূর্ণ হয তাহাদিগকে সত্তর 
বলাযায় , যথ গ্রবামষনন, অর্থমেধ প্রভৃতি । 

শ গৰামযন সত্র দশমাস-সম্পাদা ও দ্বাদশ- 

মাস-মপ্পাদ্য দুই প্রকারই বিহিত আছে। 

তন্মধ্যে সংবত্সর-সাধ্ গবামযন সদ্রের ১ম দিন 

প্রাষণীক্প অভিরাত্র নামে প্রসিদ্ধ, ২ চতুর্বিহশ, 
৩ উকৃথ, ৪র্থ জ্যোতিগেখ ৫ম আয়ুগেখ 
৬ষ্ঠ আরুর্জোতিঃ এই ছুধ দিবসকে আভি- 
গ্রবিক ডগ বলী যাঁষধ | এই রূপ চারি জাতি 

প্রবিকে ২৪ দিসি হইল অনন্তর ব্রিব- স্তীম- 

সাধ একাছু, পর্চদশ-ভ্তেম-সাধা দ্বিভীষাছ, 

জগ্ডদশ-ন্ভোম-সাধ্য তৃতীষাছ, একবিংশ-ত্তোঁম- 

গাধা চতুর্থাহ, ভিপব-ন্তোম-সাঁধা পঞ্চমাহ, 
পরস্ত্রিশ সোোম-সাঁধা বন্ঠাছ,-_-এই ছয়দিবসকে 
পৃষ্ঠা যড়ছ বলা যায়। এইরূপে একমাস সম্পন্ন 

হইল । স্িভীহ, তৃতীঘ, চতুর্থ ও পঞ্চম মালও 

» শী শশা শা শীশীশীশি শশী শা শশী শা কিশোরী 

পাপী শাশাশাশীশিশশাশী শশী 

আর্বকল এই রূপ । যধ্ধমাসের প্রথমেই আভি-' 
প্লাবিক ত্রধ, ভাছাব পরেই পৃষ্ঠ সুতরাং চতুর্বিহ- 
শতি হইল; ২৫শ দিন অভিটিৎ , তাহার পরে 
দিনজ্রয প্রথম স্বর, দ্বিতীয় স্বর ও তৃতীয় ক্ছর, 

২৯শ দিবস প্রাধণীয় ও এ মালের শেষ দিবসকে 

চতুর্বিংশ বলাখায়। এইকপে বহুসরেব প্রথম 

বণ্াস অতীত হইবে ৪--৪ দ্বিতীষ বন্াসের' ১ম 

দিন তৃতীধ ত্ববঃ-য দ্বিতীষ স্বর ৩য প্রথম স্বর, 

৪র্ঘ বিশ্বজিৎ, পবে পৃষ্ঠ। ৬ঠদিন এবং আভিপ্লীবিক 
ভ্রম, এইরূপে ২৮তি দিবস রত ছইলে ২৯শ দিবস 

কে মছ্ছাব্রত ও মামেব শেষদিনকে অভিরাত্র বল! 

যাঁঘ। অষ্টম, নবম, দশম ও একাদশ এই: চারি- 
মাসের প্রথম ৬ দ্দিম পুষ্ঠ্য এবং তাহার পরে 
প্রতিলোম ক্রমে আঁভিপ্রীবিক চতুষ্টঘ। শেষ 
মাসেব প্রথমেই আভিপ্রবিকত্রয়। ১৯শ দিল 

গোফ্টোম, ২০শ আয়ুষ্টোম, ২১শ ছইতে দশ 

দিবস দশরাত্র।এইপ্রকাবে উত্তর যণ্মানও ভাতীত 

হইবে | পবং এইদ্ধপে ৩৬০ দিবস মাত্র হইল 
কিন্ত টৈর্দিক বৎসর ৩১৬১ দিবলে পরিশণিত 

হইযাথাকে অতএব ১৮০দিলেব পবে ও ১৮৯ 

দিনের পুর্ব যণ্যাসদ্বযের সন্ধিদ্ছানে একটি মধ্যম 
দিবসও সত্র ধাগে ব্যবহৃত হুইয়াথাফে, এই মধাম 
দিবসকে পরবধুবত। বলা যায়। 

* সুর্ষোদয়ে অন্ধকার বিন হইলে দৃড়ি 
এসর হয়, অন/থ। গাঢ়তমসাচ্ছ্গ জগতে দির 
সম্ভাবন! পাই। 



$১৩কৎ 

দ্বিতীয় মন্ত্রে গ্রহণ__ 

হে অতিগ্রাহ্য গ্রহ) দেদীপ্যমান 

সূর্য দেবতার প্রীতির জন্য তুমি এই 
উপয়ামে গৃহীত হইতেছ। ২ 

তৃতীষ মন্ত্রে আসাঁদন_- 

হে অনিগ্রাহ্য গ্রহ! তোমার এই 
স্থান ; দেদীপ্যমান, সূর্য্য দেবতার প্রীতির 

জন্য তোমাকে এই স্থানে স্থাপূন করি- 

তেছি।৩ 

৪২ কণ্ডিক ॥ 

হবিদ্ধান মগুপ এবৎ আম্নীগ বেদী 

এই উভষযের মধ্যস্কলে,রোহিণী% গাতীকে 

এই মন্ত্রে দ্রোণকলশ আত্রাণ করাঁইবে__ 

হেমহি! তুমি এই কলশ আত্তাণ 

কর ; এই সোম সার নাসারন্ধে, তোমাতে 

প্রবিষ্ট হউক এবং পুনশ্চ বলকর রস 

(ছুপ্ধ ) রূপে নির্গত হউক ; তুমিই সহত্র 

হখ্যা পূরণ কর, স্লধারে ছুগ্ধদাত্রী 

* গর্মত্রিরাত্র নামক ত্রিস্থৃভাঁ(১) অহ্ীন 

যাঁগে এক সহত্ম গে দক্ষিণার ব্যবস্থা) আছে, 

তাহাতে যে গেটি সত্ব সংখ)1র পুরণ ভাঙা" 

কেই রোহিণী বল! বয়। (৯)-_এই হাথে দিন. 

ত্রষে সুতা ত্র সম্পন্ন ছইয়াথাকে জতএব ইছা। 
ত্রিন্ত্যা বলিয়াও প্রসিদ্ধ । 

মাধ্যন্দিদদী শাখা । ১৪৭ 

গ্রোসম্পন্তি আমার গৃহে পুনঃ প্রবিষ্ট 

হুউকক্ষ। ১ 
এপ 

৪৩ কগ্ডিকা। 

যঞ্জমান সেই রোহিণীর করণে এই মৃক্্ 

জপ করিবে-_ 

হেইড়ে! হেরন্তে। হেহব্যে! হে 
কাম্যে! হে চন্দ্রে। ছে জ্যোতে! হে 

অঙ্ধিতে ! হেঁসরন্ঘতি! হে মহি! হে 

বিশ্রুতি । ছে অত্ম্যে ।ণ' এত গুলি নামে 

তোমার আহ্বান সুপ্রসিপ্ধ হৃতরাৎ তুমি 

বহু-মধ্যাদ ; আমার এই সাধু কার্য 

দেবতাদিগকে অবগত করাও । ১ 

* অর্থাৎ এসনযে সহত্র গাভী দান করাষ 

আমি গোসম্পত্ব-শুন্যপ্র।য হইযাঁছি স্যত এব 

প্রার্থন,কবি এই কার্ষোব ফলে পুন্শ্ল যেন এই: 

সম্পর্তি সমধিক লাভ করিতে পাবি । 

1 ১ম নাম, ইড়1-ু যাছাঁকে সকলেই: স্তব 

করে। হয়ঃ রস্তা _খাছ। সকলের দূর্উতেই 
রষণীম। ৩য, হুবাল্যাছাঁকে যঙ্ছেও আহ্বান 

করা ঘ]ব। ৪র্থ, কাম্যাযাছাকে দেবগাণও 
কামনা করেন। ৫ম, চক্ান্যাছাকে দেখির! 

নুত্রান্থুরে সকলেই আহলাদিত হুয । ৬ঠ, জ্যোতা 
স্দ্যোড়া অর্থাৎ দেবত1। ৭ম, "অঙ্ি তিল 

পুর্ণাবন্ধব!। ৮ল্৮, সরশ্যভীলু্ধবতী । ৯ম, মহীন 
মান্য1| ১ম, বিশ্রুতি-্বিখযাতি। | ১১শ, আক্সয1- 

যঙ্ঞাতিরিন্ত খুলে “্যাহাকে ছনদ কমা অতি 
লিষেছ্ধ। 



১৪৮ 

৪৪ কগ্ডিকা। & 

এই কগ্ডিকার মন্ত্রত্রয়ে বা পর কণ্ডিকার 

মন্ত্ুত্রয়ে অথবা তৎপর কগ্ডিকার মন্ত্রত্রয়ে 

অহাত্রতাহেক্* প্রাজাপত্য পশুপালভস্তর 

পরে এঁন্দ্র নামক গ্রহ গৃহীত হুইবে। 
প্রথম মন্ত্রে উদ্বোধন_ 

হে ইন্দ্র! সঙ্গমে বিজয়ী হও! যাহারা 
তোমাকে পরাজয় করিতে উদ্যত, তাহা- 

দিগকে অধপতন কর ! এবং ফে আমা- 

দ্বিগকে ক্লেশ দিতে প্রবৃত্ত তাহাকে অন্ধ- 

স্তমং প্রাপ্ত করাঁও । ১ 

দ্বিতীয় মন্ত্রে গ্রহণ-_ 

হে মহাত্রতীর এঁন্দ্গ্রহ ! তুমি বিজয়ী 

ইন্দ্রের প্রীতির জন্য এই উপয়ামে গৃহীত 

হইতেছ। * ] 
তৃতীয় মন্ত্রে আসাদন__ 
হে মহাব্রতীয় এন্দরগ্রহ ! এই তোমার 

স্থান; বিজয়ী ইন্দ্রের প্রীতির জন্য তো- 

মাকে এই স্থান স্থাপন করিতেছি। ৩ 

৪৫ কণিকা । 

প্রথম মন্ত্রে উদ্বোধন-_ 

যেইন্দ্র বজ্জ:নির্ঘোষের কারণ অতএব 

সপ্তম মাসের ভনত্রিংশতদ দিরস। 

নু যজ্র্বেদ সংহিতা । ৮অৎ. 

বাচম্পতি বলিয়া বিখ্যাত, যিনি এই 

সমস্ত অঙ্গাদির সৃপ্তি, স্থিতি, নাশের সা- 

ক্ষাঁ নিদান অতএব বিশ্বকম্মী বলিয়া 

প্রষিগ্ধ, যিনি মনের সদৃশ বেগগমঙে সমর্থ 

অদ্য আমরা আুন্নলাভের জন্য সেই ইন্দ্রকে 

আহ্বান করিতেছি-_বিশ্বনংসারের কল্যাণ- 

কারী তিনি আমাদিগের সমস্ত হবনক্চ 

সাধুবাদের সহিত সেবন করুন। ১ 

দ্বিতীয় মন্ত্রে গ্রহণ-- 

হে মহাত্রতীয় এক্দ্গ্রহ ! তুমি বিশ্ব 

কর্ম ইন্দ্রের প্রীতির অন্য এই উপয়ামে 

গৃহীত হইতেছ। ২ 
তৃতীয় মন্ত্রে আসাঁদন-__ 

হে মহাত্রতীয় এন্দরগ্রহ। এই তোঁমার 

স্থান ) বিশ্বকর্মা ইন্দ্রের প্রীতির জন্য তো- 

মাকে এই স্থানে স্থাপন করিতেছি । ৩, 

৪৬ কগ্ডিকা ॥ 

প্রথম মন্ত্রে উদ্বোধন-_ 

হে বিশ্বকর্মন্ ! ভ্রাতা, অবধ্য, ইন্দ্রনামে 

প্রসিদ্ধ তোমাকে হুবি:প্রদান দ্বারা ও 

বন্ধনবাক্যেণ' প্রীত করিতেছি--পূর্বব- 

র্ ছবন- আন্বান জথব1 আনতি। 

ণ চু বাক ছিন্দীতে যাঁছাকে 'বঢ়াব। কলে। 



৪৮ক* মাধ্যন্দিনী শাখা । ১৪০ 

কালেও প্রজাগণ তোমাকে উত্র ও বিশেষ | দ্বিতীয় অদাত্য গ্রহণ_- , 
আহ্বান-যোগ্য জানিয়া সম্যক্ রূপে নম- | হে দ্বিতীয় অদাত্য গৃহ! তুমি এই উপ- 

ক্ষার করিত। ১ 

দ্বিতীয় মন্ত্রে গ্রহণ-__- 

হে মহাত্রতীয় এন্দ্র গ্রহ! তুমি বিশ্বকর্মা! 

ইচ্ছের প্রীতির জন্য এই উপয়ামে গৃহীত 

হইতেছে। ২ 
তৃতীয় মন্ত্রে আসাদন__ 

হে মহাব্রতীয় এপ্দ্রগ্রহ ! এই তোনার 

স্থান; বিশ্বকর্মা ইন্দ্রদেবতার প্রীতির জন্য 

* তোমাকে এই স্থানে স্থাপন করিতেছি 1৩ 

৪৭ কণ্ডিক! | 

যে ওঁছুম্বর পান্ধে অংশু, গৃহীত হইয়াছে 
সেই পাত্রেচমস হইতে কিঞ্চিৎ নিগ্রাভ 

লইয়া তাহাতে তিনটি নোমলতা প্রক্ষেপ 
করণানন্তর এঁ পাত্র হইতে এই কণ্ডিকাঁর 

মন্ত্রত্রয়ে তিনটি অদাভ্য গ্রহ গ্রহণ 

করিবে । প্রথম অদাভ্য গ্রহণ--- 

হে প্রথম অদাভ্য গ্রহ! তুমি এই উপ- 
য়ামে গৃহীত হইতেছ, গায়ন্রীচ্ছন্দে বর্ণ- 
নীয় অগিদেবতার প্রীতির জন্য তোমাকে 

গ্রহণ করিতেছি । ১ 

ও এইরূপ নিয়মে উপয়ামে গৃহীত গ্রহকেই 
ভদান্ভ/ বলাযায়। 

য়ামে গৃহীত হইতেছ, ভ্রিষ্ট,পৃছন্দে বর্ণ- 

নীয় ইন্দ্র দেবতার শরীতির জন্য তেঃমাকে 

গ্রহণ করিতেছি । ২ 

তৃতীয় অদাভ্য গরহণ-- 

হে ভূতীয় অদাভ্য গৃহ ! ভূমি এই উপ- 

য়ামে গৃহীত হুইতেছ, জগতীচ্ছন্দে ব্ণ- 

নীয় বিশ্বেদেবা দেবতাদিগের প্রীতির 

জন্য তোমাকে গৃহণ করিতেছি । ৩ 

চতুর্থ মন্ত্রে এ অদাভ্যত্রয়েরই স্ততি 

সম্পাদিত হইবে-- 
, ছে অদাভ্যনামে গৃহীত নোম ! অনুষ্ট,প্ 
ছন্দটি স্ততির ধন্যই হইয়াছে । ৪ 

৪৮ কগ্ডিকা। 

অনস্তর এই মন্ত্রে ও পরকণ্ডিকার প্রথম 

মঞ্ে আহবনীয় সমীপে গমন করত কতি- 

পেয় অংশুদ্বার। 'অদাত্য" গৃহ স্থিত মোষ 

পরিচালন করিবে-_ 

হে সোম ! ইতস্ততঃ ধাবমান মেঘের 

উদরে বর্তমান যে বারিনিচয়* রহিয়াছে 

তছসমুধয়ের বর্ষণ কামনায় তোমাকে 

কৃষ্পিত করিতেছি । হে সোম % জগতে , 
কল্যাণকর যে মেঘোদক তাহাঁরই বর্ষণ 



১৫০ 

কামনায় তোমাকে কম্পিত করিতেছি । 

সোম ! আমাদিগের অত্যন্ত প্রীতিকর 

যে মেঘোদক, তাহা।রই বর্ষণ কামনায় 

তোমাকে কম্পিত করিতেছি । হে সোম! 

অমৃত স্বরূপ ঘে মেঘোদক, তাহারই 

বর্ধন কামনায় তোমাকে কম্পিত করি- 

তেছি । ছে সোম ৮এই দিনমানে, সূর্য্য- 

রশ্মিতে, নিগ্রাভ্য জলে, বিশুদ্ধরূপ 

তোমাকে কম্পন করিতেছি । ৯ 

৪৯ ক্ডিকা। 

হে বুষভ ব্ূপীন্চ সোম ! তোমার রুকুৎ 

স্বরূপণ' এ গুরুবর্ণ আদিত্য দেদীপ্যমান 

রহ্যাছেন, উনিই তোমার পুরোগামী 

সখা! , যেহেতু সোমই মোষের পুরোগামী 

হুইতে পারেন । তোমার “অদাত্য' এইটি 

জাগরণ শীল নাম, এই নামে ,আমি 

তোমাকে গ্রহণ করিতেছি । ১ 

দ্বিতীয় মান্ত্রে এ অদাভ্য হোষ করিবে _ 

হে সোম! পৌমরূপ তোমাকে এই 

সোমানুতি প্রদত্ত হইতেছে এই আহুতি 

নবন্দররূপে গৃহীত হউক । ২ 
 ওলপনস 

ঞ্ অতীকী-রাশি-কাী, পক্ষান্তরে হঝড। 

1 প্রধান, পক্ষান্তরে বণ্ডের ক্বক্বোপরিভাগ। 

বজুর্দেদ ঘংস্থিতা। ৮ 

৫০ কণ্ডিকা | 

এই কণ্ডিকাত্মক মন্তুত্রযে উলখলস্ 
অংশুগুলি সোমে নিক্ষেপ করিবে__ 

হে সোম দেবতা ! তোমাকে পাইতে 

সকলেই কামনা করে, অধুন| তুমি অগ্নি 

দেরতাঁব প্রিষ খাদ্য হও । ১ 

হে দোম দেবতা। তুমি সকলেরই অভি- 

লধিত বস্ত,অধুন! ইন্দ্রদেরতার প্রিয় খাদ্য 

হও । ২ 

হে ঘোষ দেবতা ! তুমি আমাদিগের 

বন্ধু, বিশ্বেদের। দেবগণের প্রিষ খাদ্য 

হও] ৩ 

[ সত্রোর্ধান ] 

৫১ কণ্ডিক। 

আধ্রধুর্ট সমস্ত দীক্ষিতগণকেক্ জিজ্ঞাসা 

করিয়া অনন্তর নৃতন গাহ্পিত্যেণ' এই 

এই মন্ত্রে প্রথম আছুতি প্রদান করিবে__ 

হে গোরন্দ ' এই ঘজমানেই তোমাদের 

কঁতি ₹ৃউক _ ইহার গৃহেই তোমরা রমণ 

কল্প । এই ষজমাঁনেই তোমাদের সন্তোষ 

হুউক-_ই'ছার গৃহেই তোমাদের সস্ভোষ 

দৃঢ়-যুল হউক । ১ 
রাররারাররারারারারোরররারারররা

রাররারারারারারারারারাররাররার
 রোযার

 

& ব্রতিগণকে। 

1 শালাদার্যয ধিষ্টে ৮৯পৃ* হত দেখ। 



৫৩কৎ মাধ্যন্দিনী শাখা । ১৫5 
ছিতীয় মন্ত্রে দ্বিতীয় আহুতি শ্রদান_ | অবগত হইতে জাশা করি? স্বর্গীয় 

মাতার ধারযিতী অথচ সমীপে পাইলে | জ্যোতি উপতভোগেরও আশা করি । ১ 
মাতারই তক্ষক,ধরুণ দেবতা% আমাদিগকে 

পন্ড পুত্র হৃবর্ণাদি সন্বন্ধী এরশ্বধধ্য প্রদান 

করুন। এই.আহুতি সম্যকু রূপে গৃহীত 

হউক ।২ 

উপ 

৫৩ কণ্ডিক। 

অনন্তর সেই দীক্ষিতগণ এই কগ্ডিকা'র 

প্রথম যন্ত্র পাঠ কবত দক্ষিণ হবিদ্ধানের 

অক্ষের অধ:পথে নিঃশ্যত হইবে-_ 

হে সন্মখ-সঙ্গাম-বিজয়ী, পর্ধবত- 

সহচর ইন্দ্র দেবতা! যে যে বৃত্রদল 

আমাদের সহিত সঙ্গম করণার্থ সেন! 

সঙ্গহ করিতেছে, তুমি তাহাদিগকে ক 

প্রহারে নিশ্টয় বধ কর; হে বিভ্রান্ত! 

তাহাবা দূরে নিবিড় গহনাদিতে পলাষন- 
পরায়ণ হইলেও ভরসা কবি তোমাৰ এই 

বিদারয়িত আধুধের নিকটে পরিত্রাণ 

পাইবে না, ইহা সর্বত্র গমনে “সমর্থ 

%* অগ্ি। অগ্নি পৃথিবী হইতেই _পার্ধিৰ; স্থুতবাং সকলস্থলেই তাহাদিগকে আচ্ছন্ন 
[নখ হুইতেই প্রকাঁশ পাঁন সুতবাং অস্মিব মাত; করিবে । ১ 

পৃথিবী , অগ্নি ভিন্ন পৃথিবী বণ পৃর্বিব কৌন | 
পদার্থই থাকিতে পারেন, সুমন্ত পৃদার্থেই | দ্বিতীয সন্ত্র মনে মনে পাঠ কবত 
অন্নির স সভা | আছে অথচ .অগ্গি ধীর সীল সকন্পেই মোঁনভাঁবে স্বীয় প্সভীষ্ট চিন্তন 
ফোদও পার্থিব পদ]র্থ পাইলে দহন কবিতে* আর 

প্রাক, মৃদু অতএব অগ্নি এই ধকণ দেবত! , 
এই জন্যই শুন্দর কবি-__অম্নুকে “স্বযোনিভক্ষণ হেভুভুবস্বঃ। আমরা ফেল তোমা- 

বলিয়খ নির্দেশ করিযাছেন “ক্যযোনিউক্ষধবজ- দে প্রসাদ সুন্দর প্রজাবর্গে ভূষিতহইয়! 

সম্ভবানাঁং আত্বা নিনা বশী 48 সর রা লাদৎ শিপ্িগন্বাবেছ | পজুপ্রজাবান্ বলিয়া বিখ্যাত্ব হই। 
1 চক্র-কান্ঠা, যুগন্ধর1| আমব। যেন তোমাদের প্রসণদে গুণবান্ 

২১ 

৫২ কণ্থিক। 

দ্বীক্ষিতগণ সকলে একত্র হইয়া উত্তর 

হবিদ্ধানের অপর কুবরীণ* অবলম্বন করত 
সত্রর্ধি“সংজ্ঞক সাম গান করিবে -- 

হে উদ্ভর হবিদ্ধান। তুমি এই সত্রের 

সমৃদ্ধি হইতেছ, আমবা! তোমার প্রসাদেই 
পবংজোতি লাভ করত ,অমর হইবার 

আশ] করি! পৃথিবী হইতে ছ্যুলোঁক 

আধিবোহণেব আশা করি! ধেঁবগণকে 

শাপািপীপিপীশাীশ ী শশশী ীপীপশপী রঃ ৯ 



১৫২ 

পত্র পৌঁনাদি লাভ করত ““সথপুন্্বানৃ" 

বলিয়া বিখ্যাত হই ! আমরা যেন তো 

মাদের প্রসাদে উৎকৃষ্ট সম্পত্তি লাভ 

করত “ুসম্পতিমান্” বলিয়া! বিখ্যাত 
ক্থই!২ ? 

(সত্রোরান মন্ত্র সমাণ্ড ) 

৫৪ কণিকা । 

[ বজ্ঞচিকিওসা ] 

স্বগুয় ঘর্মপান্র্গ যদি ভয় হয়, তাহা 

হইলে তাহ! স্পর্শ করিয়া,যদি ঘর্ম- 

ছুহাণ* গাভীর স্বৃত্যু হয়, তাহা হইলে 
সেই স্বত্যুস্থানেই অপর একটি ঘর্মহ্হ! 
গাভীকে উত্তরাভিমুখে অথবা পত্থী- 
শালার পুর্ববভাঁগে পূর্ববাভিমুখে দ্ায়- 
মানা করাইয়৷ তদীয় পুচ্ছের দক্ষিণ 

ভাগীয় অস্থির উপরি,_এবং স্ছালী 

স্থিত ব1ক্রকৃমস্ছ কিংবা পৃদাজ্য-গত 

হবনীয়গ পদার্থ ভ্রষ্ হুইলে,- এই 

কগ্ডিকা হইতে. উনষষ্ঠি ক্ডিকার দ্বিতীয় 

মত্্র পর্য্যন্ত চতুস্তিংশহ্মন্ত্রের যখাবশ্ঠাক 

কোন এক মন্ত্রে আহুতি প্রদান করিবে-_- 
রে তেতো তেনে রেস 

* ঘর্,শজে রেখুজ, রেখত্রে পক ছু দোহন 
পাঁত্রকে ঘর্পপাত্র বল! বাঁয়। | 
1 যেগাভীকে ঘর্দেন্রেখজে দশ্ডারমান। করত 
দোহন কর1 খাঁষ তাছাকেই ঘর্্ম ছা বল! খায়। 

॥ মৃত, ছুগধ, চক, লোঁষ ইভ্যাদি। 

যজ্র্েদ সংন্িতা। ৮২ 

যে সময়ে বজমান সোম ধাগ করিতে 

প্রবৃত হইয়া মনেই সৌঁম চিত্তা করিধে, 
সেই সময়ে যদি উল্লিখিত প্রকারের 
কোন প্রকার বিশ্ব ঘটে, তাহা হইলে 
“্পরমেন্ঠিনে সাহা এই মন্ত্রে আজ্যাহতি 

প্রন্ধান করিবে । ১ 

বতকালে জমান “ঘাগার্থ সোম আব- 

শ্যক' ইত্যাধি, বাক্যে দোম শব্দ ব্যব- 

ছার করিবে, ততকাঁলে যদি উল্লিখিত 
প্রকারের কোন প্রকার বিদ্ম উপস্থিত হয়, 

তাহা হইলে 'প্রজাপতয়ে শ্বাহ!” এই মঙ্টো 

আঁজ্যান্থতি গুদান করিঘে। ২ 

ঘৎকালে যজমাল সোম প্রাপ্ত হইবে, 
তৎকালে ঘদি,উল্লিথিত প্রকারের কোন 

প্রকার বিস্ম উপস্থিত হয়, তাহা! হইলে 

'অন্ধলে স্বাহা” এই অস্ত্রে আজ্যাহুতি 
প্রদান করিবে 1৩ 

সোম; যথাভাঁগ রক্ষিত হইলে পরে ষদি 
কোন বিস্ম উপস্থিত হয়, “সবিত্রে স্বাহা” 

মন্ত্রে আজ্যাহুতি প্রধান করিবে । ৪ 

দীক্ষার পরে যদি কোন বিশ্্ উপস্থিত 

হয় “বিশ্বকর্মণে শ্বাহা? মন্ত্রে আজ্যাহুতি 

প্রদান করিবে। ৫ 

'সোমক্রয়ণী আনীতা। হইলে পরে যদি 

ক ঘর্দপাত ভগ ইত্যান্গি। 



৫পকৎ 

কোন বিদ্ধ উপস্থিত হয় “পৃ স্বাহা? 
মন্ধে আজ্যাহুতি প্রদান করিবে | ৬ 

অসিত 

৫৫ কণ্ডিকা। 

সোম, জয়ার্থ উপস্থাপিত হইতে হইতে 

যদি কোন বিশ্ম হয় *ইন্্রা মরুত্ক্য্চ 
স্বাহা” মঞ্চে আজ্র্যাহৃতি প্রদান করিবে ।৭ 

সোম ক্রয্ন করিবার সময়ে যদি কোন 
বি উপস্থিত হয় *অস্থরায় স্বাহা” মন্ত্রে 

আজ্যাহৃতি প্রদান করিবে । ৮ 

সোম জীত হইলে পরে যদি কোন 
বিশ্ব উপস্থিত হয় “মিত্রায় স্বাহা” মঙ্করে 

আজ্যাহৃতি প্রদান করিবে | ৯ 

সোম ঘজমানের ক্রোড়ে উপস্থিত 

হুইলে যদি কোনবিত্ম উপস্থিত হয় 
“বিফবে শিপিবিষ্টায় স্বাহা” মন্সে আজ্য- 

হোম করিবে । ১০ 

মোম শকটে ব্হন করিতে করিতে 

যদি কোন বিস্ষ উপস্থিত হয় “বিফ্বে 

নরদ্ধিায় স্থাহা, সন্ত্ে আড্যযাহুতি প্রদান 
করিবে। ১১ 

€৬ কণ্ডিক | 

শকট হইতে নাঁমাইবার সময়ে যদি 

কোন বিশ্ব উপস্থিত হয় “সোষায় স্বাহা” 

মন্ত্রে আজ্যাহৃতি প্রদান করিবে । ১২ 

মাধ্যন্দিনী শাখা । ১৫৩ 

আসন্দীতে্* সোম রক্ষিত হইলে যদি 

কোন বিক্ষ-উপন্থিত হয় “বরুণায় স্বাহা” 
মঞ্জে আজ্যাহুতি প্রদান করিবে । ১৩ 

সোম আমীঞ্জে বিদ্যমান থাকিতে 
থাকিতে যদি কোন বিষ্ম উপস্থিত হয় 

“অগনয়ে হ্থাহা” মন্ত্রে আজ্যাহ্্তি প্রদ্ন 

করিৰে। ১৪ 

সোম হুবিদ্ধানে বিদ্যমান থাকিতে 
থাকিতে যদি কোন বিস্ব উপস্থিত হয় 

ন্দায় স্বাহা, মন্ত্রে আজ্যাহুতি প্রদান 

করিবে । ১৫ 

সোম কগুনার্থ নীয়মান হইলে, পে 

যক্ষি কোন বিক্ব উপস্থিত হয় “অর্বণে 

স্বাহা” মন্জ্রে জ্যাহ্তি প্রদান করিবে ।১৬ 

৫৭ কণ্ডিকা। 

সম কণুনার্থ খণ্ড খণ্ড করিলে যদি 

কোন বিশ্ব উপস্থিত হয় “বিশ্বেভ্যো 
দেবেভ্য: স্থাস্থা মন্ত্রে আজ্যাহুতি প্রদান 

'করিবে। ১৭ 

সোম বৃদ্ধি করিবার সময়ে যদি কোন 

বিশ্ব উপস্থিত হয় “বিঞ্ণবে আ্রীতপায় 

স্বাহা” মন্ত্রে আ্যাহুতি প্রদ্দান করিবে।১৮ 

মোষ অভিযব করিতে করিতে যদি 
ধরেনর ডান 

আসন্দীললে।ম রাখিবার মহ | 



১৫৪ যজূর্েদ লংস্থিতা। ৮তৎ 
টির 232 
কৌন বিশ্ব উপস্থিত হয় “খায় ব্বাহা” | দেবেভ্য” স্বাহা মন্ত্রে আজ্যানতি প্রদান 

মন্ত্রে আজ্যাহুতি প্রদ্দান করিকে। ১৯ করিবে । ২৫ 

অভিষুত লোম কলশে রক্ষণকাঁলে যদি | এ গ্রহ হোম করিতে উদ্যত হইলে 

কোন বিগ্র উপস্থিত হয় “বিষ্ণবে স্বাহা” ! যদি কোন বিদ্ব উপস্থিত হয় “অসবে 

সন্ত্রে আজ্যাহৃতি প্রদান করিবে ৷ ২০ স্বাহা” মন্ত্রে আজাযহতি প্রদান করিবে ।২৬ 

বশ! পবিত্র দ্বার! সোম পুয়মান করি ; হোম করিতে করিতে কোন বিশ্ব 

বার সময়েঞ্চ যদি €কান বিদ্ম উপস্থিত উপস্থিত হইলে “রুদ্রোয় স্বাহা” মন্জে 

হয় “বায়বে স্বাহা” মন্ত্রে আজ্যাহুতি প্রদান] আজ্যাহুতি প্রদান করিবে। ২৭ 

করিবে । ২১ হৃত-শেষ সোম তঙ্ষণার্থ সদোমগ্ডপের 

সোম-পৃতণ হইলে পরে যদ্দি কোন | মধ্যে আনীত হুইলে পরে বোন বিশ্ব 
বিদ্ব উপস্থিত হয় “শুক্রায় স্বাহা” মন্ত্রে । উপস্থিত হুইলে 'বাতায় স্বাহা মন্ত্রে 
আজ্যাহ্তি প্রদান করিবে । ২২, আজ্যাহৃতি প্রদান করিবে । ২৮ 

এ পুত সোমে যৎকালে ছুগ্ধ মিশ্রিত | “হে ব্রহ্মন্! এই হুত শেষ পাঁন করি?” 
করিবে সেই সমযে যদি কোন বিদ্ব উপ- | এইরূপ জিজ্ঞাসা করিবার সময়ে যদি 

স্থিত হয় তৎকালেও শশুক্রায স্বাহা” | কোন বিত্ব উপস্থিত হয় “নৃচক্ষসে 

মন্ত্রে আজ্যাহুতি প্রদান করিবে। ২৩ | স্বাহা” মঞ্্রে আজ্যাহুতি প্রদান কবিবে ।২৯ 
যখন এ সোমে সক্ত, মিশ্রিত করিবে | সোম পান করিতে করিতে কোন বিস্ব 

সেই সময়ে যদ্দি কোন বিস্ উপস্থিত হয় ; উপস্থিত হুইলে “ভক্ষায স্বাহা” মন্ত্রে 

“মন্থিনে স্বাহা” মন্ত্রে আজ্যাহৃতি প্রদান আজ্যাহুতি প্রদান করিবে । ৩০ 

করিবে । ২৪ তক্ষণানস্তর কোন বিন্ম উপস্থিত হইলে 

2 «..] পিতৃভ্যো নারাশৎসেত্যঃ ম্বাহা” মন্ত্রে 

৫৮ কগ্ডিকা। আজ্যাহুতি প্রদান করিবে । ৩১ 

গ্রহ পাত্র 'দমস্তে সোম গ্রহণ করিলেপরে নি 
যদি কোন বিক্ম উপস্থিত হয় “বিশ্বেভ্যে। উর 

ধাজীসকৃত্ত লইয়! অবসৃথীর্ঘ গমন কালে 
ও ছাঁকিরার সময়ে 1 ছাঁকা। | যদি কৌন বিষ্ব উপস্থিত হয় “সিম্ধাবে 



৬১কৎ ১৫৫ 

স্বাহা' মজে আজ্যাহুতি প্রদান করিবে ।৩২ 

জলের উপরি" সেই কুস্ত উপস্থিত 
করিলে ঘদি ফোন বিদ্ব উপস্থিত হয় 

'সমুক্রায় স্বাহা” মন্ত্রে আজ্যাহতি প্রদান 
করিবে । ৩৩. . 

খজীষকুন্ত জলমগ্র করিলে পরে কোন 

বিত্ম উপস্থিত হইলে “সলিলায় স্থায়া” 

মজে আজ্যাহৃতি প্রদান করিবে । ৩৪ 

[ যজ্ঞচিকিইসা সমাপ্ত ] 
সোম রস স্কন্ন্* হইলে 'এই চতুর্থ মঞ্জে 

তাহাতে জল সিঞ্চন করিবে-_- 

যে দেবতাদ্য়ের প্রভটুবে লোকন্রয় 

স্কস্তিত রহিয়াছে, ধাহাব। সর্ধবশ্রেঠ বল 

বান্, ধাঁহাঁদিগেব "সমকক্ষ, কেহই নহে, 

ধাঁহাবা এই লোকত্রয়ে আধিপত্য করি 

তছেন, ফহীবা যঙ্গে প্রথমেই আহত 

হুইযাথাকেন_ আমাদিগের ক্কম্ন সোম 

তাহাদিগের প্রাত্যর্থই গত হইয়াছে । ৪ 

৬০ কণ্ডিকা | 

দোম স্কন্ন হইলে পূর্বমন্ত্রে উদক সিঞ্চন . 

করিবে অথবা এই যন্ত্রে অভিমর্শন 

করিবে-- 

এই যষ্ত ছ্যলোকে দেবগখ্র সমীপে 

গমন করিয়মছে অতএব আমি ধন জাভ 
করিব, এই যজ্ঞ অন্তরীক্ষ লোকে পিতৃ- 

গণের নিকটে গমন কবিয়াছে অতগব 

আমি ধন লাঁভ করিব, এই যজ্ঞ ভূলোকে” 

মনুষ্যগণের সমীপে গমন করিষাছে অত- 

এব আমি ধন লাভ কৰিব ; এই যজ্ঞ যে 

কোন লোকে গমন করুক আমাব কল্যাণ 

অবশ্যই হইবে । ১ 

৬১ কণ্ডিকা | 

সোমলতার আবর্জনাগুলি ঘন্দ পাত্রে 

গ্রহণ করত এঁ ঘর্্ম পাত্র সহ তৎসমস্ত এই 

মন্ত্রে হোম করি'বে*-__ 

* যাহারা এই যজ্ঞে চতুস্ত্রিংশৎ আকারে 

স্থবিস্তীরর্ণ* যাহার! ম্বযং স্বধাঃ হইয়া 

এই যড্ঞকে পোষণ করিয়াছেন, তাহাদের 

যে কোন অংশ ছিন্ন বহিয়াছে তৎলমস্তুই 

এই ঘর্দ্দ পাত্রে আমি সঙ্গহ করিলাম। 
গ্ই আহুতি সম্যক রূপে গৃহীত হউক । 

& কাত্যায়ন ক্মত্রে ইহার বিশিষোগ নাই 
কিন্ত শাখান্তর়ে ইহা? মছাবীর-ছেম বাঁ ঘর্ণদ- 

ছোম ধলিঘ! প্রসিদ্ধ । 

শু ফোষ-চিত্তা হইতে সোঁদপলীবল পর্যন্ত 

৬ ভূম্যাদিতে পতিত জথব! ফলকে বা | সোষের ৩৪ বস্থা ৫১ কঙির়া হইতে ৫৯ কণ্ডি- 

আতপাদি-তাঁপে শুদ্ধ অর্থাৎ যে কোঁনরণে ; কার তৃতীয় মন গর্ত পূর্বে বর্ণিত হই্লাছে । 

হউক অপচিত। 
| £ ব্বধানস্ত, এক্ছলে পানীয়নপ অনপ। 



১৫ 

গমন করুন । ১ 
(জাননা 

৬২ কণ্ডিকা। 

পু্ববিষ্িত চতুস্ত্িংশৎ আহতির কোন 

একটি আছতি প্রদত্ত হইলেই যজমান 
এই মন্ত্র পাঠ করিবে_ 

যে যজ্ঞের ধুমরাশি দিগবব্যাপী হত 

নভস্তলগামী হইতেছে, সেই এই যজ্ঞ 

আমাকে প্রঙ্ঞাসম্বন্গে মহামহিম করুন, 

আঁমি যেন ধন-সম্পত্তি ও পূর্ণ আদ লাভ 
করি !। ১ 

যজুর্থেদ সতহত! । 

এই ঘর্দপাত্রেও দেবগগণের শ্রীতির জন্য 

জিৎ 

৬৩ কণ্িক!। 

যি বৃপত্তত্তের উপরি কাক আরোহণ 
করে তাহা হইলে উদগাতা এই মন্ধে 

আছতি প্রদান রূপ শাস্তি কঙ্সিবে__ 

হে লোম! এই বৃপস্তত্ত পিত্র কর। 

ছির্য, অশ্ব, পুত্র, গাভী ইত্যার্ির সহিত 
অপর্ষ্যাণ্ড'অন্ম আমাদিগকে প্রদান কর। 

এই আহতি সম্যক রূপে গৃহীত হউক ।১ 

' [ ইতি প্রাশ্চিত ] 

( গ্বাষয়ন সমাপ্ত ) 
সপ 

॥ যজুর্বেদীয় মাধ্যব্দিনী শাখার মন্ত্রভাগে অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ 

রর 
্ ॥ অথ নবম অধ্যায় । 

[ বাজপেয় ] সহজরশ্মিন্! তুমিই সমন্ত আঙ্গের কৃষ্টি 
১ কগ্ডিকা। স্মিতি-লয়কারী এবং তুমিই সমস্ত বাক্যের 

কার্ধ্যারস্তেই এই' মন্ত্রে আজ্যাহুতি | অধিপতি অতএব তোমারইনিকট প্রীর্থনীয় - 
প্রদান করিবে-- 

হে.ল্বিভূদেব ! প্রস্থৃত এঁরধ্য লাভের 

জন্য বাজপেয় নাক যজ্ঞানু্ঠান করিতে 

--এই বজ্ঞ সম্পাদনার্ধ আমাদিগকে 

যথেষ্ট অঙ্গ প্রদানকর ! এবং আমাদিগের 

বাক্য, আশ্বাদ-যুক্ত কর। এই আঁহৃতি 

বাছা করিয়াছি, এই হজ্যে আমাকে বন্জ- সম্মকূ রূপে গৃহীত হউক 11 ১ 

ডি রূপে প্রবৃত্ত কর।, 8 
০ 



৩্কৎ 
২ কণ্ডিক। 

প্রাতঃসবনে পুর্বববিহিত আগ্রয়ণ গ্রহ 

আঅহণানত্তর পূর্বেবাক্ত তিনটি অতিগ্রাহ্য 
গ্রহথও গ্রহণ করিয়া যোড়শী নামক গ্রহ 

গ্রহণ করিলেপরে পুনশ্চ পাঁচটি এন্ড গ্রহ 
গ্রহণ করিবে-__ 

প্রথম মন্ত্রে প্রথম-__ 

হে প্রথম গ্রহ! তুমি ইন্দ্র দেবতার 

শ্রীতির জন্য এই উপয়ামে গৃহীত হুই- 

কেছ ; ঞ্রুবনদ্, নৃনদ্ঃ মনঃসদ তোমাকে 

ইন্দ্র দেবতার প্রিয় জানিয়| গ্রহণ করি- 

তেছি ; এই তোমার স্থান, ইন্দ্র দেবতার 
প্রিয়তম তোমাকে এই স্থানে স্থাপন 

করিতেছি । ১ 

হে দ্বিতীয় গ্রহ ! তুমি ইন্দ্র দেবতার 

প্রীতির জন্য এই উপয়ামে গৃহীত হুই- 
তেছ। অপ্হ্যছ, ঘ্বতসদ+ ব্যোমসদ, 

তোমাকে ইন্্রদেবতার প্রিয় জানিয়। গ্রহণ 
করিতেছি : এই তোমার স্থান, ইন্দ্র দেব. 

তার শ্রিয়তম তোমাকে এই স্থানে স্থাপন 
করিতেছি ! ২ 

হে তৃতীয় গ্রহ! তুমি ইন্দ্র দেবতার 
প্রীতির জন্য এই উপর়াঁষে গৃহীত হই- 

তেছ ; পৃথিবীসদ্, অন্তরীক্ষসমূ, দিবিসদ্, 

দেবসদ্, নাক্সদ্ তোমাকে ইন্দ্র দেবতার 

মাধাজিনী শখ! । ১৫? 

শ্রিয় জানিয়া গ্রহণ করিতেছি ; এই 

তোমার স্থান, ইন্দ্র দেবীর প্রিয়তম 

তোমাকে এই স্থানে স্থাপন করিতেছি ।৩ 

৩ কণ্ডিক]। 

এই প্রথম মন্্রত্রয়ে চতুর্থ গ্রহ গ্রহণ-_. 

হে" চতুর্থ গ্রহ! জল সমস্তের রসঞ্চ 

এবং জল সমস্তের পমসেরও রসণ* অন্ন 

সমস্তের উৎপাদকর্চ, নিত্যণা, সূর্যে 
সম্বন্ধ তোনাকে গ্রহণ কবিতেছি । ১ 

হে চতুর্থ গ্রহ! তুমি এই উপয়ামে 

গৃহীত হইতেছ ; তোমাকে ইন্দ্র দেবতার 
প্রিয় জানিয়া, ইন্দ্র দেবতারই প্রীতির 

জন্য গ্রহণ করিতেছি । ২ 
| 

৬১1 রস শকে সারপদার্থ। শতপথ ব্রাহ্মণ 

(&,১,২৮৪) আত হইয়াঁছে__যে “জল হুইকে বায়ুর 
ম্যায় এক প্রকার সার পদার্থ নির্খত হইয়া" 
খাকে"। জল যস্ষিত করিলে উদ! অংশন্ধয়ে 
বিতক্ত হয়, তন্মধ্ো বাঁমুবৎ অংশকে জলের সার 

এবং অপর অংশকে জলের সারের সার বলিধ! 

স্বীকার কর] যায় ॥ - 

$'ধেরূপ ক্ষেত্রে বীজ রে পিত্ হইলে উছ! 

তদবস্থায় অঙ্ক,ক্োৎপাদনের উপযোগী হয় ন! 

অত্যুত বিগিত হইয়া হয? সেইরূপ ক্ষেত্রে 
জল সিঞ্চন করিলেই উ্ছ! অস্োৎপাদনে সমর্থ 
সায় না প্রত্যুত উবাই সার ও লার-সাঁর রূপে 
পরিণত হইলে প্রকৃত উপযোগী ছইন্লাথাকে । 

থু যাখছ চজাদরাকরেখ। 



১৫৮ যজ্দ্থকলতছিতা ৯কসৎ 

হে চতুর্থ গ্রহ? এই ' তোমার স্থাি ; ইন্জ্র | কালে ধারণ করত: এই চতুর্থ মন্ত্র পাঠ 

দেবতার শরিয়ত তোঁমাকে.এই স্থানে 

স্থাপন করিতেছি । ও 

& কণ্ডিক | 

* প্রথম মন্্ত্রক্নে পঞ্চম গ্রহ গ্রহণ-_ 

যে সমস্ত গ্রহ, মেধাবী ইন্দ্রের প্রীতির 
জন্য খননীয় ভর্জাহৃতি রূপে স্বীকৃত 

হইয়া আসিতেছে, সেই সমস্ত বিশিপ্রঞ্ণ 

গ্রহ সমন্তের সার অন্ন ও রপ্পর্ণ আমি 

সম্যক্ প্রকারে গ্রহণ করিতেছি । ১ 

হে পঞ্চম গ্রহ। তুমি উপয়ামে গৃহীত 

হইতেছ, তোমাকে ইন্দ্র দেবতার প্রিয় 
জানিষা ইন্দ্র দেবতার "প্রীতির জন্যই 
গ্রহণ করিতেছি । ২ 

হে পঞ্চম গ্রহ। এই তোমার স্থান, 
তোমাকে ইন্দ্র দেবতার প্রিয়তম জানিয়। 

এই স্থানে স্থাপন করিতেছি । ৩ 

অধ্বর্ধ্য, অক্ষের উপরি সোম গ্রহ এবং 

নেষ্টা অক্ষের অধোভাগে স্থরাগ্রহ এক 

% শিএ শব্দে হলি মাসিক, এস্থালে ছু ! 

সোমপালে হেসুচালনের প্রয়োজন নাঁই 'অতএন 
উদ্ছারে বিপিপ্র খজ? শষ 1 

1 সকল প্রকার,পের পদ্দার্থেরই স্থল ভাগ 
অর এবং তরল ভাগ রঞস। সুল্যপীয়ী শিক্টর 

_ লও দুত্রই ভাঁছার পরিণাঁঘ-দিদর্শন । 

করিবে_- 

ছে সোম ও স্থরাগ্রহছ ! তোমর। যে 

কূপ উভধে সম্মিলিত হইলে, তোমাদের 

প্রসাদ আমরাও যেন এই রূপ কল্যাণের 
সহিত সম্মিলিত হই ।| ৪ 

পরে পঞ্চম মন্ত্র পাঠ করত অধবর্য্য, ও 

নেষ্টা এ এ গ্রহ স্বীয় সমীপে প্রত্যারত 
করিবে-- 
হেসোম ও মুর! গ্রহ! তোমরা যে 

রূপ উভয়ে বিযুক্ত হইলে তোমাদের 

গ্রসাদে আমরাও যেন এ রূপ পাপ 

হইতে বিষুক্ত হই !। ৫ 
০ পপাীশী 

৪ 

৫ কণ্তিকা। 

মহামরুত্বতীয গ্রহ গ্রহণেব পরে 
মাহেন্দ্র গ্রহ গ্রহণের পুর্বেবে এই প্রথম 
মন্ত্র পাঠ করত রথবাহী শকট হইতে রথ 
নামাইবেক__ 
হে রথ! তুমি বজ্ সদৃশ কান্ঠে নির্ট্িত 

হইয়াছ, তোমার প্রসাঁদে যোছ্ গণ অন্ন 
লাভ করিয়া থাকেন, এই যজমানও যেন 

' তোমার প্রসাদে যথেষ্ট অন্ন লাভ করেন।১ 

ঞ& তদানীন্তন, বংশাদি নির্ট্মিত ভারবাহী শক- 

টেয়ই উপরি আবশ্যকানুলারে কা্ঠাদি পির্দিত 
দের-জন্দিরের ম্যায় একটি সুজ যুখগ্ছ স্থাপিত 
হইত, তাছাই রথ। জদ্যাঁপিও পাঁধালাদি 
এদেশে এপ রথ বাবন্ৃত্ড ইয়া থাঁকে। 



খাধযঙ্দিনী শাখা। ৯কৎ ১৫টি 

অবতারিত সেই রথের ধুর গ্রহণ করত ৭ কণ্তিকা। 

চাত্থালকে দক্ষিণ "পথে প্রদক্ষিণ করাইয়া এরই মন্ত্রে রথে দক্ষিণ অশ্ব যোজন! 

এই দ্বিতীয় মন্ত্র পাঠ করত নির্ধিষট বেদীর! করিবে _. 
উপরি উহা স্থাপন করিবে-_. বায়ু, মন এবৎ সপ্তবিংশতি গন্ধর্গণক্_ 

অম-বলে বলবান্ আমরা! অখপ্ডিতা | ইহাঁদের সমক্ষেই এই জশ্ব রখে যোজিত' 

হপ্রসিদ্ধা এই মাভা বন্থধতীকে স্ততি- 
বাক্যে অনুকূল করিয়াথাকি; যে বঙ্থ- 

মতীতে এই সমস্ত'চরাচর নিবসতি করি- 

তেছে, সবিতৃ দেবতা আমাদিগকে সেই 

বন্থমতীতেই স্বস্থাপিত করুন। ২ 
পাস 

৬ কণ্ডিকা। 

স্নানার্থ যাইতেছে যে সক্ল অশ্ব তাহী- 

দিগকে এই প্রথম মন্ত্রে প্রোক্ষণ করিবে-_ 
জলের মধ্যে অস্বত রহিয়াছে. জলেতেই 

আরোগ্য ও পুষ্টিকর ভেষজ আছে; __হে 

অুশ্থগণ ! এতাদৃশ শ্রপ্রস্ত জলে স্ানার্থ 

প্রবেশ কর। ১ 

ন্নান করিয়। প্রত্যাগত অশ্বগণকে দ্বিতীয় |. 
মন্ত্রে প্রোক্ষণ করিবে-_- 

হেব্দীপ্যমান জল দেবতার! প্রচণ্ড-বেগ- 

বাহী, ককুগুদৃশ নমুচ্ছি ত, অন্গপ্রদ, আপ-"- 

নাদের উর্ষিমালাতে এই অশ্ব সকল ধৌত 

হইয়া আলিয়াছে অতএব ইহার ধজ- 

মানের ঈপ্দিতাকুরূপ অন্নপ্রদানে সমর্থ 

হউক।* 
হ্হ 

তত 

হইতেছে, তাহারা ইহাকে স্বীয় স্থীয 

বেগের অংশ প্রদান লরুন। ১ 

৮ কগ্ডিক। 

এই মস্ত্রে রথে উত্তর অশ্ব যোজন! 
করিবে-- 

হে বাজিন্! তুমি এই ইন্দ্রের রথে 
যোজিত হইয়া বায়ুর ন্যায় বেগগাষী 

হও, রথের দক্ষিণ ভাগ শোভাম্বিত কর, 

মহাঁপ্রভাবশালী মরুৎ দেবতার! তোমাকে 

রথে যোগ করুন এবং ত্ব্টদেবতা তোমার , 

পাঁদচতুঈয়ে বেগশক্তি প্রদান করুন | ১ 

৯ কণ্ডিক৷ । 
প্রথম মজে এ রথে দক্ষিণাপ্রষ্টিণ* 

যোজ্িত করিবে | 

ছে বাজিন্! তোমার হৃদয়ে যে বেগ 

আছে, শ্যেন পক্ষীতে যে বেগ দেখ! 
সস িস 

€& ভাঁথাফার যলেদ সগ্ডবিংশতি-লক্ষত্র গু 

গন্র্বশন্ডে পৃথিবীর ধাররিত।। 
1 দক্দিপখুরে দোজপীয় তৃতীয় অথথ । 



৬০ ৃ 

যায়, বায়ুতে থে বেগ 'বহিয়াছে, তুমি 
সেই সমস্ত বেগে গ্রভৃত ধেগথান্ এবং 

সেই সমস্ত বলে প্রভূত বলবান্ হুইয়! 

সঙ্গমে শক্রসেনা-নিবেশ পরাভব করত 
প্রচুর অম জয় কর। ১ 

'ঘ্বিতীয় মন্ত্রে ইহাঁদিগকে ডা চর 
আত্রাণ করাইবে-+ 

হে বাঁজ-জেতঃ, বাঁজযাগে গমনকারী, 

বাঁজিগণ! বৃহস্পতির ভাগ এই চরু 

আআণ কর। ২ 

১০ কণ্তিক। ৷ 

উৎকর প্রদেশে নাঁভিপ্রমাণ উচ্চ একটি 

স্তম্ভ স্থাপিত রহিয়াছে এবং তাহারই 

উপরি রথচক্র রক্ষিত আছে। ব্রা্মণের 
যজ্তে ব্রহ্মা এই প্রথম মন্ত্র পাঠ করত 

এঁ চক্রে আরোহণ করিবে -_ 

সাহার প্রেরণ। অনুল্পঙ্ঘনীয! সেই দেখতাঁর 

প্রেরণা-বশে আবামি বৃহম্পতিরঞ্চ উৎকৃষ্ট 

্বর্গলাত কামনায় এই চক্রে আরোহণ 
করিতেছি । ১ 

ক্ষত্রিয়ের যজ্তে ব্রচ্ষ1 এই মন্ত্রে এ চক্রে 

আরোহণ করিবে__. 
হ 

বজুর্ষেদ সর্ঘছিতা। ৯অং 

তাঁর প্রেরণী-বশে, আমি ইঞ্জ্চ উৎকৃষ্ট 
স্বর্গলাভ কামনায় এই চক্ষে আরোহণ 

করিতেছি | ২ ৃ 

যজমান প্রভৃতির সপ্তদশ রখ, ওছুম্বরীণ* 

প্রদক্ষিণ করতু দেবযজন দেশে পুনরাগত 
হইলে, ক্রন্ধ ব্রাহ্মণের যজ্ধে এই তৃতীয় 
মন্ত্র পাঠ পুরঃসর সেই রখচক্র হইতে 
অবরোহণ করিবে-_ 

যাহার প্রেরণা অনুল্পজ্বনীয়া সেই দেব- 

তার প্রেরণা-বশে, আমি বৃহস্পতির উৎু- 

| কক ন্বগ'লাত কামনাষ এই চক্রে আবোহণ 
করিয়াছিলাম,। ৩ 

ক্ষত্রিয়ের যজ্ঞে এই চতুর্থ মন্ত্র পাঠ 
করত অবরোহণ করিবে-- 

ষাঁহার প্রেরণা অনুল্পজ্ৰনীয়া, সেই 

দেবতার প্রেরণা-বশে, আমি ইন্দ্রের উঠ- 

কষ্ট স্বর্গলাভ কামনায় এই চক্রে আরোঁ- 

হুণ করিয়াছিলাম । ৪ 

১১ কণ্তিক। 

সপ্তদশ শ্রকার ছুগ্ছুভিরর অধ্যে একটি 

৬ ইত্তান্মতিয় যজমান। 

+ এই' ওঁচুদ্বদশী দেববজন, ছইতে সপ্তদশ শর 

বাহার প্রেরণা অন্ুন্পঙ্বনীয়!) সেই দেব- | আক্ষেপ সুরে স্ব খিত থাকিতে 4 ইন্ছাকেই ডক্রা- 

টিটি টি এটি 

গু বছল্পতি-ত্রাক্ষণ যজমান। 

কারে (ঘোড়দেখডের ম্যায় ) এদক্ষিণ করিতে 

ছুইবে। 



১৬ 

হু্দুতিঞ্চ মন্ত্রে বাদন করিবে 'অপরগুলি 

অমন্ত্রক বাদন কল্িরে। তন্মধ্যে ব্রাহ্মাশের 

যজ্জঞে প্রথম মন্ত্র-_ . 

হে ছুন্ুভে! তুমি বৃহম্পতিকে এই 

আশীঃ আদেশ কর-_ বৃহস্পূতে ! তুমি 

বাজর' ভয় কর” ॥ এবং তুমিই সাহাষ্য- 

কারী ছওত জয় করাইয়! দাও । ১ 

ক্ষক্িয়ের যজ্ঞে দ্বিতীয় মন্ত্র-_ 

ছে ছুন্দুভে!*তুমি ইন্দ্রকে এই 

আশীং আদেশ কর-*“ ইন্দ্র! তুমি 

বাজ জয় কর”। এবং তুমিই সাহাষ্যকারী 

হওত জয় করাইয়! দাও |২ 

১৯ কণ্ডিক। 

মন্ত্র পাঠ পুর্ববক বাত হইয়াছে যে 

ছুন্দুভি উহা! বিপ্রষজ্জে প্রথম মনে, ক্ষত্রিয়- 

খজের দ্বিতীয় মন্ত্রে এ বাদ্যাগার হইতে 
নিদ্দে অবতারণ করিবে অনস্তর অপর- 

গুলিও অমস্্রক নিন্সে অবতারণ করিবে__ 

হে ছুন্দুতিনকল! তোমাদিগের প্রদত্ত 

ক প্রাচীনবংশা-শাল!-শ্ছিত উত্তরবেদীর উত্তরে 

অনতিদুরেই উচ্চ যথ্চের উপরি বাদ্যাগার 

দেবদখাঁণ) প্রস্তত, হুইয়াঁথাকে তন্মধ্যে সগুদশ 

প্রকার ছু্দুতি অর্থাৎ হত চক্কা' ও তেবী, তরী 

অস্ভৃতি বাদক বস্ত্র রক্ষিড় ও ব্যবস্থত হইয়া 
থাকে। একট হুন্দুিস্য হত ভন 1। 
1 অঙ্গ বাবাজপের লাদক নাখ। 

মাথান্দিনী শখ! | ১৬৭ 

দেই আশীর্ববাক্য সত্যই হইক্লা্থে, বে 
বাক্যানুসারে তোয্রা এই বৃহস্পতিকে 
বা-জয়ে কৃতকার্ধ্য করিয়াছ । হে কাণ্ঠি- 

নির্্িত যন্ত্রসকল ! অতঃপর অনুমতি 

কর--বৃহস্পতির রথ প্রধাবিত হউক? ৯ 
হে ছুন্দুভিসকল। তোমাদিগের প্রদত্ত 

সেই আাশীর্ববাক্য সত্যই হইয়াছে, যে 

বাক্যান্ুনারে তোমর!। এই ইন্দ্রকে বাজ” 

জয়ে কৃতকার্য্য করিয়াছ। হে কাষ্ঠি 
নির্টিত, যন্ত্রসকল ! অত:পর অন্ষতি 

কর-_ ইন্দ্রের রথ প্রধাঁবিত হউক । ৯ 

র ১৩ কণ্ডিক!। 

1" যজমান প্রথম সন্ত্র পাঠ করত রথে 

| আরোহণ করিৰে-__ 

|. বিলি এই সমন্ত জগৎকে য় 
কর্তব্যানুষানে প্রেরণ রুরিতেছেনসবাহার 
প্রেরণাদেশ অনুন্লক্বনীয়, সেই দেবতার 
প্রেরণাঁবশে “বৃহস্পতি বাঁজ জয় করি- 

*য়াছেন” এই ভবিষ্যৎ আশীর্ব্বাক্যানুরারে 
ভরম! করি এই রথারোহুথ্ে বাজ-জয়ে 

সমর্থ হইব !। ১ 

অশ্বদিগকে লক্ষ্য করিয়া .ছ্িতীয় মন্ত্র 

পাঠ করিবে-- 

হে বাঁজজিত বাঁজিগণ ! তেসৈর! স্বীয় 



১৯৭ যজুর্বেদ সৎক্িত] | * নাং 

পাদবিক্ষেপে পথ ভস্তিত-প্রায় করত | ধারণ করিয়াছে--ধরিত্রী যেন ইহার বেগ্ন 

কাষ্ঠামাত্র কাঁলে* যোজনা"গ্রমাণ গমন 
কর।২ 

১৪. কণ্ডিক।। 

“ইত আরভ্য ১৮ কণিকা ,পর্য্যস্ত ৫টি 

মন্ত্রে অশ্বাভিমন্রণ করিবে _ ঢ 

শ্রীবা, কক্ষ এবং আস্য-বন্ধনে হুসংযতথঃ 

এই বাজী, ক্ষিপণিরধা আঘাতের অপেক্ষা 

না করিয়ই বেগগমন করেন, রী 'সভি- 
প্রীয়মাত্রেই অক্রি, পাষাণ, গর্ত, কণ্টকাছি 

অতিক্রম করেন, পথের উচ্চ নীচ বক্রভাবও 

ই“হার গতির বৈলম্ব-সাধনে সমর্থ নহে ।১ 

১৫ কণ্ডিকা। 

লক্ষ্য স্থানে অবিলম্ঘে উপস্থিত হইবার 
জন্য গ্মতিশয় ত্বর। গমনে অব্দি, পাষাণ, 

গর্ত, কণ্টকাদি অতিক্রম করত উচ্চে 

্াবিত ও শ্যেনপক্ষীর ন্যায় বেগে উ্্ভীন 

এই অশ্বের অঙ্কদমকল+- যেন পক্ষাকার- 

ও কান্ঠ।-অহ্টাদশ মিমেষ, এস্থলে অভিদ্থপ্প 

লমক্সমাতর-বোধে তাৎপর্সয ॥ 

শ যোজন-চারিক্োোশ। 

£ গ্রীবাতে উর্বোবদ্ধ,, কক্ষে অর্থাৎ কক্ষ সমীপে 

পর্যচাণদেশে সঙ্গাছরজ্য,ত আস্যে করিকা। 

গা চারুকের। 

শবে, চামর়াদি অস্ব-ভুষণ * 

সহ্য করিতে না পারিযক্লা স্বয়ংই পল য়ন 

পরায়ণা হইয়াছেন । ২ 

২৬ কশ্ডিকা। 

কান্তিমান্ বাজিসকল, দেবকার্য্যালর় 

এই, যজ্ঞন্ছলে আঁহৃত্ হইয়। পরিমিত 

ধাবনে উপস্থিত হওত অত্রত্য অহি, বৃক 

এবং রক্ষোগণকে অবিলম্ষে স্তস্ভিত করণ 

পুরঃদর আমাঁদগকে বিশ্ম-শুন্য করত 

কল্যাণকারী হউন । ৩ 

১৭ কগ্িক!। 

ষে অশ্বসকল কুটিল গমনে শিক্ষিত, 

বাহার! নর-সক্কেত-বোধে সমর্থ, ধাহারা 
পরিমিত ধাঁবনে নিযুক্ত, ধাহার।৷ সহ: 

পোষী এই যজ্ধে ভজনীয়, যাহাদের 

প্রভাবে ,সঙ্গামে অপর্যাপ্ত ধন-লাক্ত 

হইয়া থাকে, তাহারা আমাদের আহ্বান 
শ্রবণ করুন। ৪ 

৬ যাহারা কখন ধূম-যালে আক়লোছণ করিয়! 
ভু-পৃষ্টে দৃতিপাৎ করিয়াছেন তাহারা ইছা 
অঙ্গায়াসেই ঝুঝিবেছ । 



কহ ' ষাধ্যন্থিনী শাখা । ৮৬৩ 
কণ্ডিকার দ্বাদশ মন্ত্রে বাশ আঁহতি 

ছে বাজিগণ! ভোমর! মেখাৰী, তোমরা | প্রদান করিবে-_ + 
দীর্ঘজীবী, তোমরা! যক্ঞবিৎ, তোমরা | আপি নামক প্রজাপতিণ” দেবতার 
প্রত্যেক যজ্ছেই প্রতি যছমানের অভীষ্ট- প্রীতির জন্য এই আহতি প্রদত্ত হইতেছে 
সাধনার্থ আহত হুইয়াখাক ; সম্পূতি | ইহা সম্যক্ রূপে গৃহীত হউক।১  * 
এই মধু পান করত পরিতৃপ্ত হইয়া স্বাপিঞ্চ নামক ইত্যাদি । ২ 
এই দেবাধিত্ঠিত পথে গমন কর। ৫ অপিজ্রথা নামক ইত্যাদি । ৩ 

০ ক্রুতু ॥ নামক ইত্যাদি । ৪ 

১৯ কণিকা | 

যজমাঁন রথ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া এই 

প্রথম মন্ত্রে চাত্বালোৎকরে স্থিত নৈবার 
চরু স্পর্শ করিবে-_. 

আমার গৃহে প্রচুর অন্ন আগমন করুন! 

এই ছ্যলোক ও ভূলোক , আমার পিতা, 

ও মাতা স্বরূপে আমাকে রক্ষণ ও প্রতি- 

পালজ্গ করুন! এই সোম আমার পান 

বহ্ছ+ নামক ইত্যাদি । ৫ 

অহর্পাত * নামক ইত্যাদি । ৬ 

মুগ্ধাহ-* নামক ইত্যাদি | ৭ 

মুগ্ধবৈনংশি+ নামক ইত্যাদি । ৮ 

অন্ত্যায়নবৈনংশি(:) নামক ইত্যাদি। ৯ 

অন্ত্যভৌবন _* নামক ইত্যাদি। ১০ 
ভুবনপতি- নামক ইত্যাদি। ১১ 

সমন্ধে অমৃত হউন | ১ . 

দ্বিতীয় মন্ত্রে এ সোম, অশ্বগণকে আত্মাণ| * ব্যাপক। 
__ শী সংবৎসরকালাত্বক দ্বাদশারদিত্য। 

করাইবে £ সর্বব্যাপী । 
হে বাজগামিন্! বাজজেত: ! বাজিগণ ! | খু পুনঃ পুনঃ উৎপত্তিশীল। 

বৃহস্পতির (আমার) ভাগ এই চরু পবিজ্ঞ/ | কর্ঠ। টির 
জগতের স্কারশ। 

অস্ত:করণে আয্জাণ কর । ২ * দিবাপতি। + জড়। 
সপ শপ র্ + বিলাশলীল। 

2) শীমাবান। 

২* কর্ঠিকা। -ভ্রিভুবনই বাহার লীদ1। 
প্রজাপতি দেবতার শ্রীতি কামনায় এই | 'ল ভ্রিভুবনের ছি, স্ছিতি, লয়ে সমর্থ । 



১৪৪ যজুর্থে সঙ্ঘহিতা। ৯ অৎ 
ক্র্মিপতিগ্গ নামক ইন্যামি 1:১২ হে খত্বিকগণ ! জামরা ম্বর্গ লাভ, 

3 করিয়াছি ২.৮. 

২৯ ক্চিকা। মনন -সন্ত্রে বজগাৰ স্ীয মন্তক যৃপ 
এই কণ্ডিকার প্রথম ছয় নন্টে বজসান | হইতেও উন্নত ফরিদে-* 

'আশীঃ প্রার্থনা কৃদ্মিবে__ | আমরা অমর হইলাবণ'। ৯ 
এএই বাজপেয় ঘন্ধের ফলে আমার ব্দায়ু- টিভিটি 

দ্ধি হউক।১ , ০ ২২ কণ্ডিকা। 
এই বাজপেক্স যজ্ঞের ফলে আমার প্রাণ প্রথম মন্ত্রে এ বৃপানঢ যজমান চতুর্দিক 

(বল) রি টকা ২ নিরীক্ষণ করিবে_- " 
এই বাজপেয় যজ্ঞের কলে আমার চক্ষু- এই দিক্চতুউয়ে যে সমস্ত বীরধ্য আছে, 

রিজ্িয়ের সামর্থ্য সদ্ধি হউক। ৩ তাহা যেন আমর! লাত করি ! এই দিক্ 
এই বাজপেয্ যজ্ঞের ফলে আমার ো- | চতুউয়ে যে সমস্ত সম্পতি আছে, তাহা 

অেক্তিয়ের সামর্থ বৃদ্ধি হউক । ৪ যেন আমরা লাভ করি! এই দিক্চতু- 
এই বাজপেন়্ যজ্ধের ফলে ক্যামার পৃষ্ঠ বল উয়ে যে সম্ত্র মহৎকার্ধ্য আছে, তাহা 

বৃদ্ধিহউক।৫ * | যেন আমরা লাভ করি । এই দিক্চতু- 
এই বাজপেয় যজ্ঞের ফলে যজ্ঞ করিবাব | ইয়ে ঘে সমস্ত প্রভাব আছে, তাহা য্নে 

ক্ষমত। বৃদ্ধি হউক । ৬ ও আমরা লাভ করি ! (অর্থাৎ এই জগতে 
সপ্তম মন্ত্রে পন্ধীর সহিত একত্র হইয়। | লর্বববিষন্নেই আমর! ছেন অগ্রগণ্য হই 11১ 

নিশ্রেণীণ' সারা যূপে আরোহণ করিবে-- | ভ্বিতীয়'মন্ত্র পাঁঠ করত নিঙ্গে ভূ-গ্রদেশে 

অইম মন্ত্রে বজমান গুম? স্পর্শ করিবে] মাতৃরূপা এই পৃথিবীকে ঘার বার নম- 
গরম 

€ বানত্ত প্রাণিবর্গের উতপর্তি) স্ছিততি, বিগাঁশে করি। ২ 
সবর্থ। 
1 কাশের ব মই অঙ্গন খন রী বক্ষ 
টিলা ও ভার্থৎ অর্গ লাতের 'সিশ্চয়ত। ছইল। 

ণ খোধুদ-িউ-নির্িত করাল 1 1.1 পর্থা পবিস লন্লীব্চি । 



ক? " শধাকিনী শাখ! । ১৬৫ 
মসিউর 

পরে উত্তর বেষীর অপরদাগে স্থাপিত | জ্মামাদের জন্য অযুতন্বরূপ হউন | -এবং 

শুছুত্বরী আসন্দীতে এই তৃতীয় অন্ত্ে তা | আজর! যেন এই রাজ্যে সাঁধারণের হিত- 
স্তর করিবে-" 

হে আসন্দি! ইনিই তোমার রাজ। । ৬ 

কারী হইয়া জাগ্রত তাবে কালযষাপন 

করিতে পারি ! এই আহুতি সম্যক রূপে 

এ আসন্দীর উপরি 'আস্তূত চর্োপরি | গৃহীত হউক। ১ 

চতুর্থ মন্ত্র পাঠ করত ঘজমানকে উপবেশন 

করাইবে-_ 

হে যজমান ! তুর্মি এই য়ান্ধ্যের নিয়ত, 
তুমি এই প্রজাননস্তের শাসনকত্তা? ভুমি 
এই রাজ্যের চিরশাস্তিরক্গক। কৃষিকর্ষ্যের 

উন্নতির জন্য, রাজ্যের শাস্তি-পুর্ণতার 

জন্য, ধন-সম্পত্তি বন্ধনার্থ এবং প্রজা- 

পালনের জন্য তোমাকে এই স্থানে 
উপবেশন করাইতেছি। ৪ 

২৩-কগ্ডিকা | 

“ইত আরভ্য সপ্ত-কণ্ডিকাত্মক সপ্ত মন্ত্রে 

ওঁডুম্বর পাত্রস্থ সম্ভূতন্ ক্রুব ছারা আহব- 

নীয়ে সপ্ত.আছুতি প্রদান করিবেখ'_ 

এই সমস্ত অন্নের উৎপাদক যে প্রজা 

পৃতি, সর্ধপ্রথমে ওষধি ও জলের মধ্যে 

সোমবলী স্থজন করিয়াছেন ; ডাহার 

প্রসাদেই__সেইু ওষধি ও জল দেবতার! 

ক অন্তত জী কত কতর্দ জীবিহ ভভূতি 
বিবিধ ইবনীয় প্রকৃতি. ..... " 

বা এই সগ্তস্রাকানি। গারারাতারর পায়ন। । 

২৪ কণিকা 1 

এই সমস্ত অন্নের উৎপাদক যে প্রজা- 

পতি এই ভূলোক এবং এই ছ্যলোক এবং 

অন্যান্য'সমস্ত লোক স্যজন করিয়াছেন, 
এই সমস্ত চরাচর ধাহাকে আশ্রয় করিয়া! 
রহিয়াছে আমরা! েচ্ছাপূ্ব্বক এই 
মাহুতি-দানে প্রবৃত্ত হই নাই, সঞআজট্ 
(যজমান) আমাদিগকে প্রবৃত্ত করিয়াছেন, 

প্রজাপতি ইহ! অবগত হইয়। সম্াট'কে 

পুত্র পৌত্রাদি প্রজার সহিত অপর্ধমণ্ড ' 
ধনসম্পত্তি প্রদান করুন। এই আহুতি 
সম্যক্ দ্ধূপে গৃহীত হউক । ২ 

শা পাস. 

২ কৃগ্ডিকা। 

৫ এই সমস্ত অন্নের উতপাদক যে প্রজা 

পতি, আ্রক্ষ-্তত্ব পর্য্যস্ত সমস্ত ভূবনের 

ভিতরে “বাহিরে লর্কগ্রকারে ব্যাপিয়া 

সছিয়াছেন, কিনি পুরাতন, খিনি শাকৃত, 



১৬৬ 

বিদ্বান, যিনি প্রকৃত রা, সর্থহব্রই 

ধাঁহার গতি শক্তির পরিচয় পাও যাক্প,_ 
তিনি চিরদিনই আমাঁদিগের প্রজা ও 

সম্পত্তি বৃদ্ধি করিতেছেন । তাহার প্রীতি 

উদ্দেশে প্রদত্ত এই আহতি সম্যক বঈপে 

গৃহীত হউক । ৩ 

২৬ কগ্ডিক।। 

এই সমস্ত অঙ্গের উৎপাদক যে প্রজা- 

পতি ত্াযাদিগের প্রতিপালনার্ঘ সোম, 

প্রদীপ্ত অগ্নি, আদিত্যগণ, বিষু ব্রহ্মা এবং 

ব্বহস্পতিকে স্জন করিয়াছেন সেই দেব- 

তার প্রীতি উদ্দেশে প্রদত্ত এই আহুতি 

সম্যক রূপে গৃহীত হউক,। ৪ 

টু. ২৭ কণিকা । 

যিনি অর্ধ্যমা, বৃহস্পতি, ইন্দ্র, বাক্য, 

বি, সরস্বতী এবং অনবান্ সবিতা __ 
এই সমস্ত দেবগণকে আমাদিগের অভীষ্ট 

দানার্থ সতত সিবিষ র্াখিয়াছেম; সেই 

দেবতার শ্রীতি উদ্দেশে প্রদত্ত, এই 

আহতি বম্যক্ ক্ধপে গৃহীত হউক । ৫ 

, ৯৮ কথ্ধিক! | 

এই, জধিতে অস্থির্থিত হে হেব! 

যজ্ুর্ধেষ আন্ছিত] |" ১০০ 

আমাদিগের এই অনুষ্ঠানে কল্যাণ আদেশ 
কর! আমাদিগের প্রত করুখা প্রকাশ 

কর! হে সব্ধজিৎ! তুমিই একমাত্র 

প্রার্থনা-পুরণে সক্ষম অতএব আমাদিগকে 

প্রার্থনীয় প্রদান কর । ৬ 

২৯ কণ্ডিক। 

হে প্রেরয্লিতৃ-দেবতা! ! তোমার প্রসাদে-_ 
অর্ধ্যমা, পৃষা এবং ঘাগ্রদেবত! বৃহস্পতি 

ইহারা দাদিগকে যখেক্ট ইন্ট 
প্রদ্দাণ করুন | ৭ 

গস 

৬* কণ্ডিকা। 

অনস্তর হুত-শেষ, লইয়া তাহাঁছারা 

যজমানকে আরভিষিঞ্চন করিবে__ 

হে বৃহস্পতে ! সর্ধ-প্রেরয়িতৃ-দেধতার 

প্রেরণা-বশে, অশ্বি্ধয়ের বাহু-যুগল এবং 

পৃষার হস্ত-দ্বয়ের সাহায্যে, বাগ্দেবী 
সরম্বতীর প্রভাবে তোমাকে গ্রহণ করি- 
তেছি। হে ব্ৃহস্পতে | অমুকনামকণ্ধ 

তোমাকে সাআ্রান্দ্যে অভিষেক করিতেছি।১ 

৩১ কর্তিক!। 

অন্তঃর ইত 'আআগন্য চাঁয়ি কণ্টিকার 
হারার 

৬ এই-কতে খহানাতগর আদ -্উরচারণ কাকিবে । 



৩৩ ক 'মাধান্দিনী শাখা । ৯৬৭ 
সপ 

সগণ্ডদশ উজ্জিতিঞ্* মন্ত্রে, সগতদশ অক্ষরাঁ- | উৎকৃষ্টরাপে জয় করিয়াছেন, আমিও 

ত্বকর্ণ, প্রজাপতির রীতি উদ্দেশে, সপ্ডদর্শ | সেইরূপ জয় করিতে পারি ৫ 

আুতি প্রদান করিবে-_ 

অগ্নি, একাক্ষর-প্রভাবে উৎকৃষ্টরূপে 

প্রাণ জয় করিযাঁছেন, আমিও সেইরূপঞ্চ 

জয করিতে পারি ৷ ১ 

অশ্বিদ্ধধ, ছ্যক্ষর প্রভাবে দ্বিপদ মনুষ্যা- 

দিকে উৎকৃষ্টরূপে জয করিয়াছেন, 

আমিও সেইরূপ জধ করিতে পারি ! ২ 

বিষু্দেবতী, অক্ষরত্রঘের প্রভাঁবে 

উৎকৃষ্টবপে লোকত্রয জয় করিয়াছেন, 

আঁমিও মেইরূপ জয কবিতে পারি! ৩ 

সোম, চাবি অক্ষরের প্রভাবে চতুষ্পদ, 

পশ্বাদিকে উতকৃষ্ট্ূপে জয় করিয়াছেন 

আমিও সেইরূপ জয় কবিতে পারি! ৪ 

৩২ কণ্তিকা। 

পুষা, পঞ্চাক্ষবের প্রভাবে পঞ্চদিক্ 

ঞ এই ১৭ মন্স্রকেই উঞ্জিতি বলাযাঁয়। 

1 “ও আবয়' ৪ অক্ষর, “অস্ত শ্রেখুব। 
৪ অক্ষয়, “জন ২ অক্ষর, “যে যজাঁমছে" 

৫ অক্ষর, 'বঘট্'- ২ অক্ষর-_-এই সপ্তদশ অক্ষর 
সর্বদা যত ব্যবহ্ধত হুইয) থাকে। প্রজাপতি- 
রূপে এই অগ্তদশ অক্ষয়েরই উপাসনায় এই 
অগুদশ মন্ত্র নিমুক্ত হইবে ।. 

$ অর্থাৎ একাক্ষ্র-প্রভাৰে প্রাথকে। 
৬] 

| 
র 
| 
| 

শপ পাস শশী 

সবিতা, ষড়ক্ষর প্রভাবে ষট্ খাতু উৎ- 
কৃষ্টরূপে জয় করিযাছেন, আমিও সেই- 

রূপ জয় করিতে পারি! ৬ 

মরুদ্গণ, সপ্তীক্ষর-গ্রভাবে সপ্ত গ্রাম 

পণ্ড উৎকৃষ্টরূপে জয করিয়াছেন, 

আমিও সেইরূপ জয় করিতে পারি ! ৭ 

ধৃহম্পতি, অষ্টাক্ষর-প্রভাবে অফটাক্ষর- 

পাছা গায়ত্রী ছন্দকে উৎকৃষ্টরূপে জয় 

করিয়াছেন, আমিও সেইরূপ জয় করিতে 

পারি! ৮ 

৩৩ কণ্ডিকা । 

* মিত্র, নবাক্ষর-প্রভাবে ত্রির ভ্তোঁষ 

উতকৃষ্টরূপে জয করিয়াছেন, আমিও? 

সেইরূপ জয় করিতে পাঁবি। ৯ 

বরুণ, ধশাক্ষর-প্রভাবে দশাক্ষরপাদ। 

বিরাট ছন্দ উৎ্কৃষ্ঠরূপে জয় করিয়াছেন, 

আমিও সেইরূপ জয় করিতে পারি !১০ 

ইন্জ, একাদশাক্ষর-প্রভাবে একাদশীক্ষর- 
পাদ! ত্রিপ্ ছন্দ উৎরুষটরূপে জয় 
করিয়াছেন, আমিও সেইরূপ অঁয় করিতে 

পারি ! ১১ 

“বিশ্বেদেবা কেঁবতার। ছাদশাক্ষর-প্রতাঁবে 



১৬৮ যজরেদ সৎহ্থিত।। ৯অৎ 
ছাদশাক্ষর-পাদা জগতী ছন্দ উৎকৃখরূপে | [ অথ ] 

জয় করিয়াছেন, আমিও সেইরূপ জয় নু 
করিতে পারি ! ১২ ৩৫ কপ্তিকা। 

নহি ফাল্তনমামের প্রথম দশমীতে অনুমতি 

দেবতাব প্রীতির জন্য অষ্টাকপাল পুরো- 

ডাশ প্রস্তুত করিতে হইবে । এঁহবি 

পেষণ করিবার সমযে দ্রষদের নিঙ্গে 

স্থ(পিত শম্যাব পশ্চানভাগে পতিত 

তও্ুল-পিষট, ভরবে গ্রত্্ণ করত এবং দক্ষি” 
ণাযি হইতে উল্মুক স্বালিয়! লইয়া দক্ষিণ 
দিগিভাগে কিঞ্িদগমন করত যে স্থলে 

৩৪ কণ্ডিকা ৷ 

- বস্থগণ, ভ্রযোদশাক্ষর-গ্রভাবে ভ্রযোদশ 

স্তোম উৎকৃ্রূপে, জষ করিয়াছেন আমিও) 

সেইরূপ জয় কবিতে পারি ! ১৩ 
রুদ্রগণ » চতুর্দশাক্ষর-প্রভাবে চনুর্দশ 

স্তোম উৎ্রুষ্টরূপে জয করিয়াছেন, 
আমিও সেইরূপ জয় করিতে পারি 1১৪ [গ স্বয়ং স্ফটিত হইয়াছে সেই ভাগ স্বয়ং স্ফ য়াছে সেই স্থলে আদিত্যগণ, পঞ্চদশাক্ষর প্রভাবে পঞ্চ- | ই উন 
দশ স্তোম উৎকৃউরূপে জয করিয়াছেন, ; অথবা উষর তুমিতে এ উ্ধুক অগি স্থাপন 

আমিও সেইরূপ জয় করিতে পারি ! ১৫ ; কবিয়া তাহাতে এই, প্রথম মন্ত্রে হোম 
অদিতি, যোড়শাক্ষর-প্রভাঁবে যোড় | করিবে 

'স্তোম উত্কৃ্টৰপে জয় করিযাছেন, আমিও ছে 0৬, ইহা! তোঁমান ভাগ, অতএব 

সেইফ়প জয় কল্লিতে পারি ! ১৬ ইহা তুমি তি পূর্বক মেবন কন । এই 

প্রজাপতি, সপ্তদশাক্ষর-প্রভাবে নপ্তদশ । আহুতি সম্যকৃরূপে গৃহীত হউক । ১ 

স্তোম উত্কৃষ্টরূপে জর করিয়/ছেন,আমিও আঁহবনীয় হবি পুর্ববাদিক্রমে চহুদ্দিবে, 

শিপ 

সেইরূপ জয় কবিতে প্রারি। ১৭ ৷ স্থাপিত চাবি অগ্রিকুণ্ে ভাগক্রমে স্থাপন 

নু | করত অবশিষ্টাংশ, মৃধ্যে স্থাপিত অগ্নিতে 

॥ ইতি ধাজপেয় ॥ ] স্থাপন কবিয৷ এ পঞ্চার্মিতেই শ্রুব ছার! 

দ্বিতীয়াদ্দি পঞ্চ মন্ত্রে পঞ্চ আজ্যান্থতি 

প্রদান করিবেশশ 

কণইছাফেই বর্যামড়ি কছে। 

1 ইহাকেই পঞ্চবাতীয় ফশর্ম বলা যাঁষ। 



৩৭কৎ ৃ _ মাধ্যদ্দিনী শ শাখা। ১৬৯ 

_ যেদেবতারা পূর্বদিগুসী এবং ্ বাহাদের | যে, যে দেবতাবা উপরিভাগে অস্ততীক্ষে বা 

নিয়ন্তা অগ্নি, ভহীদিগের প্রীতির জন্য | ছ্যলোকে বুসতি করেন এবং ফাহাদের 

এই আছতি প্রদন্ত হইতেছে; ইহা সম্যক্  নিয়স্তা সোম; সেই হব্যতুক্ দেবগণের 
টানা চর । প্রাতিব জন্য এই ভাুতি প্রদত্ত হই" 
বাপ £ হত 

রী তেছে্, ইহা স্ন্দররূপে গৃহীত হউক ধ৬ 
যে দেবতখব! দক্ষিণদিগাঁস, এবং যাহা- 

দেণ নিষও। যম, ভাহাদিগেকর প্রীতিব নি 

জন্য এই আানুতি প্রদ্ড হইতেছে?) ই 

সম্যক্ রূপে গৃহীত হউক । ৩ 

ঘে দেবতার পশ্চিমদিগাসী এবং বিশ্বে- 

৩৬ কণ্ডিক1। 

পঞ্চ অমিহুণ্ডে ভাগমে স্থাপিত সেই 
আঁহবনীয, একত্র করিষ! এই কণিকার 

28 টা পঞ্চ মন্ত্রে উন্তব বেদীতে স্থাপিত নাভি- 
717 নি প্রদেশীষ" অগ্নি প্রন্ৃতি পঞ্চ অগ্িতে 
চিতল: পিই লাইভ  পক্চাহতি প্রদান করিবেশ'_ 
ছে সম্যক রূপে গৃহীত |] এই পঞ্চ মন্দেব অর্থ অবিকল পূর্বব 

উক। ৪ 
নী ৃ ৷ ঝণ্ডিকার দ্বিতীযাদি পঞ্চ মন্ত্রেব অনু- 
যে দেবতারা উত্তরদিগ। নী,এবং ধাহাদেব | 

| কপ । ১--৫ 
নিষন্ত! মিত্রাবরুএ অথব! বরুণ, তাহা ! * 

ক্ষিগের প্রীতির জন্য এই আছহ্তি প্রদত্ত 
তি 

হইতেছেশ, ইহা সম্যক্ রূপে গৃহীত অপীমার্গ-ত গুল হোম করিবাব জম্য 
হউক । ৫ প্রথম মন্ত্রে দক্ষিণামি হইতে প্রজ্জলিত 

*% এই প্রথমান্থতি উত্তরবেদীস্ছ আহবনীয | উল্মক গ্রহণ করিবে-- . 
অগ্িতে আহত ছইবে। ০ 

1 এই দ্বিতীয়াহতি এঁডিক বেদীর দক্ষিণে 

০ জপ 

| 

| ৩৭ কণ্ডিকা | 

্ 

স্থাপিত দক্ষিণামিতে আনৃত হইবে । 1]. * এই আহতি এক বেখীব পুর্বে ও সদা” 

$এই তৃতীয়াছতি এক্টিক বেদীর পশ্চিমে | মগুপের পশ্চিমে সুতা ভ।গদ্ধষে বিভক্ত 

স্থাপিত গাঁহ'পত্য অন্মিতে আঁভ্ত হুইঘবব। যজ্ঞশালার মধ্যে স্থাপিত আহবনাধ আমিতে 
ণূএই চতুর্থ আহ্তি উদগ্ বংশ শালাস্থ | আত হুইকে। 

লদোমগুপের বািং-স্থাপিত আমীধূ আঁগ্রতে | 1 ইহাঁকেও পঞ্চবাতীঘ কর্ণ বলাযায়। 
জাত ছইবে। ] +অপামার্গলআপাঙওও তাহা রই বাঁজ্জের শস/। 



১৭৩ 

হে অয়নে! তুমি শক্র সেনা পরাভব 

কর, শক্রর্দিগকে বিদুরিত কর) ভুমি ছুত্তর 

হইতেছ, জরাতিনিকরের উপদ্রেব হইতে 
নিষ্কৃতি লাভের জন্য যজ্ঞ-নির্ববাহকারী 
এই ঘজমানকে বর্চ; প্রধান কর । ১ 

৩৮. কগ্ডিকা । 

দেবধজন প্রদেশের উত্তরে বা পূর্ব্বে 

কিঞ্চিদ্রে এ গৃহীত উল্মক স্থাপন 
করত প্রথম মন্ত্র পাঠে" আব দার! 

তাহাতেই অপামার্গতগু,লগুলি হোম 

করিবে-- 

ষে দেবতা এই সমস্ত জগৎকে স্বীয় 

স্বীয কর্তব্যকরণে প্রেরিত করিতেছেন, 

সেই দেবতার প্রেরণা-বশে এবং অঙ্দি- 

-ছুয়ের বাহু-বলে ও পুষা দেবতার হস্তদ্বষের 

সাহায্যে অধিকপ্ত গৃহীত উপাংশু গ্রহের 

প্রভাবে এই আহুতি প্রদান করিতেছি, 
এই আহৃতির প্রভাবেই রক্ষোকুল নিহত 

হুইবে। এই আহুতি হন্দর রূপে গৃহীত 
হউক । ১' 

যে দিকে হোঁম করিবে সেই দিকেই 
এই,দ্িতীয় মন্ত্র পাঠ করত এ জ্রব ত্যাগ 

করিবে 

% অর্থাৎ যদি পূর্বদিকে গমন করিয়া থাকে 

যদুর্থেদ সংহিতা । ৯তৎ 

আব! রক্ষোগখের মাশার্থ ভোমাকে 

ক্ষেপণ করিতেছি. ২ 

অনভ্তর, অধ্বধ্য, প্রভৃতি সকলেই 
পশ্চাৎ অবলোকন না করিয়াই এই তৃতীয় 

মন্ত্র পাঠ করত দেবষজনে পুনঃ প্রবেশ 

করিবে_- 

, আমর! রক্ষোকুল বিনষ্ট করিয়াছি, 
এই প্রসঙ্গে অযুক্ক শক্রকে রধ কর! 

হইয়াছে, অমুক শত্রু হত হইয়াছে। ৩ 
স্পেল 

৩৯ কণ্ডিক1। 

অধবর্ধ্য, বামহস্তে ভ্রবন্ধয় ধারণ করত 

দক্ষিণ হস্তে যজমানেব দক্ষিণ বাহু গ্রহণ 

কবিয়! এই কণ্চিক। এবং পর কণ্ডিকাত্মক 

মন্ত্রটি পাঠ করিবে _ 

হে ষজমান ! জগতের নিযিন্তা” পরম 

দেবতা তোমাকে প্রজাবর্গেব নিয়ন্ত্ব- 

.কাধ্যে আধিপত্য গুদান করুন। গৃহক্থু 

গণের আরাধ্য অগ্নি দেবতা তোমাকে 

গৃহস্থগণের আধিপত্য প্রদান করুন! 

বনস্পতি-প্রধান পোষ দেবতা, তোমাকে 

বনস্পতি বিষয়ে আধিপত্য প্রদান করুন! 

ডাহা হইলে পূর্ব্বদিকেই নিক্ষেপ করিবে অন্যথা ূ ইজ 
1 । 

ঞ এইন্থলে যে বাক্তি শক্রর মধ প্রধান 

. তাঁধারই নামোল্লেখ করিবে ॥ 



৪8০কৎ মাধ্যন্দিনী শাখা । ১৭৬ 

বাক্যের প্রকাশক বৃহন্পতি দেবতা, | অমুক নামক এই যজমানূকে শত্রু শূন্য 

তোমাকে যাগৃবিষয়ে আধিপত্য প্রদীন | করত নৃমহত ক্ষত্রধর্মে, স্থমহতৎ অআ্যেষ্ঠ্ে, 
করুন! পর্বান্যোষ্ঠ ইন্দু দেবতা, তোমাকে | হ্বমহৎ জানরাজ্যে , স্বযহৎ আত্মলাতে 

জ্যৈষ্ঠ্যে আধিপত্য প্রদান করুন! পশু | সক্ষম কর। ইনি তোমাদের প্রসাদ 
গণের রক্ষিতা রুদ্র দেবতা, তোমাকে | অদ্য হইতে অযুক জাতিরণ" রাজা হ্ই- 

পশুদলে আধিপত্য প্রদান করুন ! সত্য- ! লেন। হে অমুক জাতিঞ্ক প্রজাগণ । 

স্বরূপ মিত্র দেবতা, তোমাকে পত্য,ব্যব- | অদ্য হইতে ইনিই “তোমাদের রাজা_. 
হারে আধিপত্য প্রদান করুন! ধর্ম- | ব্রাহ্মণদিগের (আমা দগের ) রাজ! লোম 

রক্ষক বরুণ দেবতী, তোমাকে ধর্শে আধি-| __ইহা প্রসিত্ধই আছেশ। ১ 

পত্য প্রদান করুন ! ১" ৮. 

৪৭ কৃণ্তিক। ঞ€ এইম্ছলে ঘজমানের নামোল্লেখ করিবে । 

হে স্ুহবিপে্বগণঞ্চ! তোমরা অমুক |. 7 £ এই স্থানদ্বষে, যে দেশের আধিপত্যে 

* অভিষিক্ত কর1, 
মহাশয়ের, এবং' অমুকী,মহাশয়ারঞ পুত্র 1, হইতেছে সেই দেশীষ ব্যক্তি 

যেজাতিবা যে যেজাতি ভাহারই উল্লেখ 

ঞ ৩৯ কণ্ডিকাতে প্রীর্ঘযম।ন পরমদেবত1 |" 
করিবে, যথা কুক, পীঞ্চাল গ্রভৃতি 

গ্রস্ৃতি বকণ দেবতা পর্যন্ত অটদেবভীকে স্ুছবি-। হা ই, 8 

দের্বত। বল। খাষ । ধু এ্ভাবতা ব্রাঙ্ষণগণু কোঁন মহ্থযয্যেরই 

এই স্থলে যজমানের পিত,র নামোল্লেখ। | অধীনত্ব ন্বীকাঁর করিলেন ন! সুতত্বাং তাহাদের 

4 এইস্থলে যজমাঁনের মাতার নামোল্লেখ। | প্রতি বস্তুত রাঁজারও আধিপত্য রহিল না। 

॥ যজুর্েদীয় মাধ/ন্দিনী শাখার মন্ত্রভাগে নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ 

পি 



॥ অথ দশম অধ্যায় ॥ 

১ কণ্তিকা | 

যজমাঁনের অভিষেকার্থ সণ্ডদশ উঁছুম্বর 

পাত্রে ঠনমিত্তিক 'ও অনৈমিত্তিক সপ্তদশ 

প্রকার উদ্ধকঞ্চ সঙ্গ হীত হুইয়াথাকে, 
তন্মধ্যে এই প্রথম মন্ত্রে সরস্বতী নদীর 
উদ্ক সঙ্গহ করিবে_ 

মিত্রাবক্রুণ দেবতারা, যাহার দ্বারা 

ইন্দ্রকে নিংশত্র কবত রাজ্যে অভিষিক্ত 

করিয়াছিলেন, আমরাও দেই (ব্যবহ্র্তার) 

বীষ্য-সম্পাদয়িত্রীণ জ্ঞান-সম্পীদয়িত্রী, 

রাজ্যে অভিষেক কত্রী, সুমধুর! জলদেবী, 

দিগকেঞ্চ এই গ্রহণ করিতেছি (১)। ১ 

ূ ২ কণ্তিক | 
প্রথম মুত্র কল্লোলোদকে চতুগুহীত 

আজ্যাহৃতি প্রদান-- 

গ যথ! সারক্পত, ববউর্ট্দি, রূুধসেন, 
সান্দমাঁন, প্রর্তিলৌমা, অয, অপাম্পতি, 
নিবেষা, গ্রত্যাতপে স্থাবর, আতপবর্ষয, 

সরস্য, কুপ্য, প্রথা” মধু, গোঁকলা, ভুপ্ধ ও 

বত। ক্রমেই এইগুলি প্রকাশিত হইতেছে। 
1 বেদে সর্ধ্বত্রই “আঁপোদেব্যঃ বলিয়া ব্যব- 

ছ'র থাকায় এই এুকরণেয় সফল 'নানগুলি ও 

বিশেষপঞ্ডলি জ্্রীলিঙ্গ ক্ষণে দিক্দিষ হইতেছে। 
উবদিকলিযমে ভল-বিষয়ে সর্ধত্রই ক্ী- 

পিঙ্গ ও ববচনান্ত নির্দেশ বিধেয়। * 

হে কল্লৌলে !* তৃি খ্বতাঁবতই রাষ্র- 

প্রা হইতেছ, আঁমার যজমানকে রাষ্ট্র 

প্রধান কর! 'তোখাঁতে দ্রীযমাঁন এই 

আঁছতি সম্যক্রূপে গৃহীত হউক 1 (২)/১ 

ঘিন্তীষ মগ্্রে উছুন্বর গ্রাদ্রে এ কল্লোলা 

গ্রহণ করিবে__ ৰ 

হে কলোলে। তুমি স্বভাবভই বা্র- 

প্রদা হইতেছ, অমুক নাঁমকণ' যজমানকে 

রাষ্ট্র প্রদান কর ! (২)। ২ 

তৃতীয় মন্ত্রে 'বপেনোদকেঞ্চ চতুহীত 
আজ্যাহৃতি প্রদান_- 

হে বৃষসেনে তুমি স্বতাবতই রাষ্ট্ী- 

প্র! হইতেছ, আমার যঙ্জমীনকে রা, 

প্রদান কর! তোমাতে দীয়মান এই 

আহৃতি সম্যক্ ঈপে গৃহীত হউক ! (৩)৩ 

চতুর্থ মন্ত্রে উছুম্বর পাত্রে & বৃষসেন! 

গ্রহণ করিষে _ 

৬ কতিপয় মনুষ্য বা কতিপয় পশু অথব। 

বত প্রস্তর কি পাড় জলে পতিত হইলেই যে 
জল উচ্ছি,ত হুধ, তাহাকেই কলোল কছে! 
ইহাকেই এষ উর্টিও বল যাঁয়। 

1 এইস্ছলে য্জমানের নাম. গ্রহণ করিবে । 

ক অল্পঙজল নদ্যাদিতে সেঙ্গ। সমূহ পার 

ছইবাঁর সময়ে থে জল সমুচ্ছিত হয় স্বাহাঁকেই 

ঘৃষসেনা বল] যায় । 



৩কৎ _. মাধ্যন্দিনী শাখা । 5৭৩ 
হে স্বষষেনে ! তুমি খ্বভাধতই রাষ্ট্র- | চতুর্থ মন্ত্রে ছুম্বর পাত্রে এ ওজন্বতী 

প্রদা হইতেছ, অমুক নামক যজমাপকে | গ্রহণ করিবে. 

রাষ্ট্র প্রদান কর! (৩)। ৪ হে ওজস্বতি ! তুমি স্বভাবতই বাষ্টর- 

যা প্রদা হইতেছ, অমুক ঘজমানকে বলা 
০ টি প্রদান কর । (৫)18 * ূ ৯% চত গা প্রথম মন্ত্রে অর্থেতোদকেক্* চতুর্হীত পঞ্চম মন্ত্রে পরিবাহ্য্কেন্চ চতুরৃহীতি 

আঁজ্যাছতি প্রদাম__ আজ্যাহুতি প্রদান--” 

হে পরিবাহিণি ! তুমি স্বভাবতই 

রাষ্টুপ্রদা হইতেছ, আমার ষজমানকে 
রাষ্ট্র প্রধান কর ; তোমাতে দীয়মান এই 

ছে অর্থেতে ! ভুমি স্বভাবতই রাষ্ী 
প্রা হইতেছ অ+কমার যজমানকে রাষ্ট্র 

প্রদান কর। তোমাতে. দীয়মান এই 

আহুতি নম্যক্রূপে গৃহীত হউক! (৪) ১ | আহুতি সম্যক্রূপে গৃহীত হউক ! (৬)1৫ 
দিতীয মন্ত্রে ওহুগ্বর পাত্রে এ অর্থেতা | ষ্ঠ মন্ত্রে ওছুম্বর পাত্রে এ পরিবাহিণী 

গ্রহণ করিবে-- গ্রহণ করিবে-_- 

হে অর্থেতে ! ক্কুমি স্বভাবতই রাষ্টূ- | ' হে পবিবাহিশি। তুমি স্বভাবতই 

প্রদা হইতেছ, অমুক নামক যজমানকে | রাই প্রদা হইতেছ, অমুক নামক যজ- 

রাষ্ট, প্রদান কর । (৪) | ২ মানকে রা, প্রদান কর। (৬)। ৬ 
তৃতীষ মন্দ ওজস্বছুদকেণ' চতুগৃহীত সপ্তম মান্ধে অপাম্পত্যুদকেণ' ৮ 

আাছ্য|জুতি প্রদান_ ৷ গৃহীত আজ্যাহ্তি প্রদান__ 
হে ওজন্বতি ! তুমি স্বভাবতই বাট ূ হে অপাম্পতে। তুমি স্বভাবতই রাষ্ট- 

প্রদা হইতেছ, আমাৰ ষজমানকে রাক্ট, । প্রদ হইতেছ, আমার যজমানকে রা, 

প্রদান কর! তোমাতে দীয়মান এই... প্রদান কর; তোমাতে দীধমান এই 
আঁহুতি সম্যক্রূপে গৃহীত হউক ! (6)1৩ আহৃতি সম্যক্রূপে গৃহীত হউক ! (৭)1৭ 

জন 

গু ভাটার পুতে উহাকে সান্বমানাও | কু লদ্যাদিতে চড়!পছ়িলে চড়! বেল 
বলামাঠ এছ উড ৮), বর্রিয়। উদ্ধমমুক্ধ যেস্থদে একত্রিত হয়, সেই 

1 জোআরের-রমযের জঙ্। ইিদ!কে ঞতি- | দলের জল! ইহাকে অপযতীও কছে 
লোম কনে: । 1 সমুদ্রের জল। 

শ 



১৭৪, 

অস্টম মন্ত্রে ওছুম্বর পাত্রে এ অপা- 
স্পতি গ্রহণ করিবে -- * 

হে অপাম্পতে ! 

রাি্রদ হইতেছ, অমুক নামক যঙজ- 

মানকে রাঈ, প্রদ্ণান কর ! (৭)। ৮ 

নবম মন্ত্রে অপাঙ্গর্ভোদকেক*' চু হীত 

আজ্যাহুতি প্রদান - 

হে অপার্গভে”। তুমি স্বভাবতই রাষ্ট - 
প্রদা হইতেছ, আমাব যজমানকে রা, 

প্রদান কর, তোমাতে দীয়মর্ষন এই 

বজুর্বেদ সংহিতা | ১০৩ 

হে সুর্্যতবগ্রপে! তৃমি স্বভাবতই রাষটপ্রদা 

হইতেছ, আমার যজমানকে রা প্রদান 
তুমি স্বভাবতই | করঃ তোমাতে দীয়মান এই আহৃতি 

। অম্যকৃরূপে গৃহীত হউক ! (৯)। ১ 

দ্বিতীয় মন্জে ওছুম্বর পাত্রে এঁ সূর্য্যত্বক্ 

গ্রহণ করিবে 

হেসূর্যযত্বগরপে ! তুম়ি স্বভাবতই রা - 
প্রদা হইতেছ, অমুক নামক যজ মানকে 

রাই প্রদান কর! (৯)।২ 

তৃতীয় মস্ত্রে সুর্য্যব্র্চউদকেঞ্চ চদু- 

আঁহুতি সম্যক্রূপে গৃহীত হউক (৮)। ৯ গৃহীত আজ্যাহুতি প্রদান__ 
দশম মন্ত্রে উুম্বব পাত্রে এ অপাঙ্গভাঁ 

গুহুণ করিবে-_ 

হে অপাঙ্গভে! তুমি স্বভাবতই রা. 

হে সূর্ধ্যবর্োরূপে ! তুমি স্বভাবতই 
রা প্রদা হুইতেছ, আমার যজমানবে, 

রা, প্রদান কত; তোমাতে দীযমান এই 

প্রদ৷ হইতেছ, অমুক নামক যজমানকে ! আহুতি সম্যক্রূপে গৃহীত হউক (১০),৩ 

রা, প্রদান কর । (৮) | ১০ 

৪ কণ্ডিক। | 

চতুর্থ মন্ত্রে ওছুম্বব পাত্রে এ সূর্ধ্যবচ্চ? 

গ্রহণ করিবে_- 

হে সূর্য্যবর্চোরূপে । তুমি স্বভীবতই 

পথম মন্ত্রে সরধ্যবগুদকেশ' চতুর হীত রাষ্প্রদা হইতেছ, অমুক নামক যজ- 

আজ্যাহ্তি, প্রদান-- 

* অদ্যাদিতে যেস্থলে জল ঘূর্ণায়মান ছ্য় 

তাঙছাকে আবর্ত বলা যায়ঃ সেই আবর্ধের জল । 

ইছাঁকে [নিবেধ্াও কছে। 
+ নদ্যাদি কে স্থানটি আোতঃ-সু্া, সেই 

মানকে রা, প্রদান কর 1 (১৫)। ৪ 
পঞ্চম মন্ত্রে মান্সোদকেণ' চতুগৃতিতি 

আঞ্যাহৃতি প্রদান - 

এআর যাতে 

€ সে থাকিতে মাটি ছইচদ ওই. জল । 
শ্ছাতদয অল ইন্দকে প্রভ্যাতপে স্থাধরাও | ইছঠকেই আভলাহধযাও বকা বায়ে । 
বল। যাষ। 

হই 

1 সঙ্গোবনের অঙ্গ । ইহাকে অরসাণও-কানছ। 



৪ কৎ 

হে খান্দে ! তুমি স্বভাবতই রাফ প্রদ 

হইতেছ, আমাব'যজমানকে রাষ্ট্র প্রদান 

কর; তোমাতে দীয়মান এই আহুতি 

নম্যকৃরূপে গৃহীত হউক ! (১১) । € 

ষষ্ঠ মন্ত্রে উছুম্বর পাত্রে এ মান্দা! গ্রহণ 
করিবে__ 

হে মান্দে! তুমি স্বভাবৃতই রুষ্ট 

প্রদা হইতেছ, অমুক নামক যজমানকে 

রাষ্ট্র প্রদান কব ! (১১)। ৬ 

সপ্তম মন্ত্রে ব্রজক্ষিতোদকে* চতুগৃহীত 
আজ্যাহুতি প্রদান-- 

হে ব্রজক্ষিতে ! তুমি স্বভাবতই বাষ্টর- 

প্রদা হইতেছ, আমার ঘঙ্মানকে রাষ্ট্র 

প্রদান কর, তোমাতে *দীয়মান এই 

অনুতি সম্যক্রূপে গৃহীত হউক ! (১২)৭ 

অষ্টম মন্ত্রে উ$ম্ুব পাত্রে এ ব্রজাক্ষত। 

গ্রহণ করিবে-- 

হে ব্লজক্ষিতে! তুমি স্বভাবতই বাষ্ট- 

প্রদ। হইতেছ, অমুক নামক যজমানকে 

রাষ্ট, প্রদান কব। (১২)। ৮ 

শবম মন্ত্রে বাশোদকেণ, 

আঁজ্যযনহুতি হারান, 

চতুর্ঠহীত 

লী 

২ টাক! 
নু কঃপব জল | ইহাকে কৃপ্যাও কছে। 

চু অগ্থে পতিত 

প্রুবাঞড কহে । 

২৪ 

' মাধ্যন্দিনীশাখা । 

আজ]াহছুতি প্রদান -_ 

১৭৫ 

হে বাশে! তুমি স্বতাবতই রা প্রা, 

হুইতেছ, গ্বাম/র যজমানকে*্রাষট, প্রদান 
কর; তোমাতে দীয়মান এই আহুতি 

সম্যকৃরূণে গৃহীত হউক ! (১৩)। ৯ 

'দ্বশম মন্ত্রে গুছুম্বর পাত্রে এ বাশা, 

গ্রহণ করিদ্ধে 

হে বাশে ! তুমি ্ বভাবতই বাষ্টপ্রদ! 

হইতেছ, অমুক নামক যজমানকে রাই, 

' প্রদান কর ! (১৩)। ১ 

একাদশ মন্ত্রে শবিষ্টোদকে চতুগৃহীত 

আদ্যাহুতি প্রদান-_ 

হে শবিষ্ঠে! ছুমি স্বভাবতই রাষ্ট্র 
প্রা হইতেছ, আমার যজমানকে রাষ্ট্র 

প্রদান কব; "তোমাতে দীষমান এই 

আহুতি সম্যকৃরূপে গৃহীত হউক 1 (১৪)১১ 

দ্বাদশ মন্ত্রে ওঁছুম্বব পাত্রে এ শবিষ্ঠ” 

গ্রহণ হনরিবে-- 

হে শবিষ্টে! তুমি স্বভাবতই রাষ- 
পরদা হইতেছ, অমুক নায়ক যলমানকে 

রা প্রদান কব ! (১৪) । ১২ 

ত্রয়োদশ মন্ত্রে শকরুদকেণ* চতুগৃ হী্ত 

ও ম্ফু। পি ক 

৭প্রন্ুয়মান গাভীর গত্ববেউনের (অর্থাৎ 

নীথুর , ইহাকে যাহূকে জ. যু | স্ুল] বলে, তাহার» জল। 
ইহাজে গোকল্যা কছে । 



মত 

১৬ 

প্রদা হইতেছ? আমার যজমনকে রাষ্ট্র 

প্রদান কর); তোমাতে দীয়মান এই 

আন্ত সম্যক্ গৃহীত হউক | (১৫) ১৩ 

“চতুর্দশ মন্ত্রে ছুদ্বর পান্তে এ শ্রকরী 

প্রহ্প কাঁরচব-__ 

হে শকরি! তুষি স্বভাবতই রাষ্টরপ্রদা 

'হুইতেছ, অমুক নামক যজমানকে রাষ্্ 
প্রদান কর ! (১৫)। ১৪ 

পঞ্ুদশ মন্ত্রে জনভূছুকে* চতুগৃ হীত 

আজ্যাছুতি প্রদান-_ 

হে জনভৃৎ ! তুমি স্বভাবতই রাষ্টরপ্রদ। 
হইতেছ, আমার ষজমানকে রাষ্ট্র প্রদান 
কর; তোমাতে দীয়য়ার্ন এই আন্ৃতি 

সম্যকৃরূপে গৃহীত হউক ! (১৬)। ১৫৭ 

শ্যোঁড়শ মন্ত্রে গুদুম্বর পাত্রে এ জনভূৎ 

গ্রহণ করিবে _ 

হে জনভৃৎ! তুমি স্বভাবতই রাষ্ট্র- 

প্রা হইতেছ,'অমুক নামক যজমানকে 

রাষ্ট্র প্রদান কর। (১৬)। ১৬ 

সপুদশ মন্ত্রে বিশ্বভৃছদকেণ* চতুগৃহীত £ 

জারাহিত প্রদান-- 

বজুরধেদ সতাহতা। 

হে শকরি! ভূমি স্বভাবতই রাষ্ট 

১০ ব্আং 

কর, তোমাতে দীয়মান এই আহুতি 

সম্যক্রূপে গৃহীত হউক! (১৭) । ১৭ 

অঙ্টাদশ মন্ত্রে শুছুম্বর পাত্রে এ বিশ্বভৃৎ 

শ্রহণ করিবে _ 

হে বিশ্বভৃৎ! তুমি স্বভাবতই রাষ্ট্র 

প্রদা হুইতেছ, অমুক যজমানকে রাষ্ট্র 

প্রধান করণ (৯৭)। ১৮ 

উনবিৎশ মন্ত্রে উদুম্বর পাত্রে স্বরা- 

ডূদরকপ্চ গ্রহণ করিবে 

হে স্ববাট। তুমি স্বভাবতই রাষ্ট্রপ্রদা 

হুইতেছ, অমুক যজমানকে রাষ্ট্র প্রদান 

কর[। ১৯ « 

পৃথক্ পৃথক পাত্রস্থ এ সরম্বতী প্রভৃতি 

১৭ এবং স্ববাই এই ১৮ প্রকাব উদক 

এই বিংশ মন্ত্রে একটি ওছুম্কুর পাত্রে 

মিশ্রিত করিবে-_ 

এই মধুমতী উদক সকল, এই মধুমতী 

উদক সকলের সহিত মিলিত হউন। 

ই'হার এই যজমানের স্থমহৎ ক্ষত্র ধর্মের 

সম্পাদযিত্রী হইবেন । ২০ 

একবিংশ মন্ত্রে এ একীরুত পাত্র 

সদেোমগুপের মধ্যে মৈত্রাবরূণ ধিষ্জ্যেব 

হে বিশ্বভৃৎ তুমি স্বভাবতই র্াষ্ট্রপ্রদা সমক্ষে স্থাপন করিবে-- ৮" 

হইতেছ, আমাব যজমানকে রাষ্ট্র প্রদান চ১১১০3858:588-8$-85:85588 
গছঞ্ধ। 1স্বত। 

হু 

ছেঁ উদকনকল। ভোমরা এ য্জ 

ঞ নুরধ্যতাপেতগ্ত জল 1 ইহাকে মরীচীও কছে )" 



পি 

৬ ক নাধ্যন্দিনী শাঁখা। ১৭৭ 

মানের, প্রসিদ্ধ বলের সহিত স্থমহ্ অভিষেক কার্য পমাপন হইলে *গরে 
কত্রধ্ম পরিবর্ধান,কাঁবিণী হুইয়। অপবী- অইমাদি ছয়টি পার্থ মন্ত্রে ছয়টি আছতি 

ভূতভাবে এই স্থানে অবস্থিতি কর । ২১ | প্রদান কবিবে-_ 

2558 ইন্দ্র দেবতার শ্রীতির জন্য এই হৰি 

৫ কণ্ডিকা। প্রদত্ত হইতেছে, ইহা সম্যক্রূপে গুহীত 
মৈত্রাবরুণ' বিষ্টেব অথ স্থাপিত ; হউক । ৮১) 

অন্তিষেক পাত্রের সম্মুখে প্রথম মন্ত্রে ঘোষর্ণ, দেবতাঁব ইত্যাদি । ৯ (২) 

থটক ব্যাত্রচণ্ম প্লাতিবে_ শ্লোকঞ্ দেবতার,ইত্যা্দি । ১০ (৩) 

হে চর্ম । ভূমি সোম দেবতার কান্তি অহশখা দেবতার ইত্যাদ্দি। ১১ (8)* 

হুইতেছঞ্* আমি যেন তোমার ন্যায় ভগ+ দ্েেবতাঁক ইত্যাদি। ১২ (6) 

অর্ধ্যমব দেবতার ইত্যাদি । ১৩ (৬) 
কাস্তিমান্ হই 1.১ 

অভিষেক কবিবাৰ পর্ধেে, দ্বিতীযাঁদি 

.ছ্যটি পার্থ মন্ত্রে ণ* ছযটি তাছিতি প্রদান ৬ কণ্তিক1] 

কবিবে_- , ডুউটি পবিত্র প্রস্তুত করিযা তাহাতে 

প্রদত্ত হইতেছে, ইহা! সম্যকরূপে গৃহীত করিবে-_ 
ুউক। ২৫১) হে পবিত্র! তোঁমবা যজ্জ-কার্ধের্ট 

লোম দেবতাঁক ইত্যাদি । ৩ (২) নিযুক্ত হইতেছ । ১ ৃ 5 
সবিত1 দেবতাব ইত্াদি । ৪ (৩) দিীষা্দ মন্্দষে এ পকিভ্রদষ দ্বারা 
সবস্বতী “দলত্াাঁব ইত্যাদি ৮৫ (৪) | (মব্রেবিকণ ধিষ্ট্যেব আশ্রে বক্ষিত সেই 

বৃহস্পতি দেবতার ইত্য।দি । ৭ (৬) |-.-_৮-_- -+---ক্রাঁঁটিটি 

--াঁিি নিত টি 0 ক এই ছযর্টি মন্ত্রাকও পার্থ বলা যাষ। 
* শভপথে শ্রুত হষ্টাতল্ছ যে "সোম, শা ঘোষণাঁকারী ( বোধ হয ভঙ্কা)। 

ইন্দ্রের শ্রীন্িলাভফলে পতুবাজ শার্দ্ী হইযা- 1 পবস্পবালোলনে প্রবন্ধ, প্রবাদ ।' 

ছিলেন” নুক্রাং ব্যান মোমেরই কাজ্তি ধ পুখা পাপে বিভাভক $ »১ শরপর্ধা । 

বলিয়। পরিচিত হইয়া ধাকে।  , শী অর্থাৎ যজমানের মন্তকাদিকে পিঞ্চন 
+ এই ছয়টি মন্ত্রকে পার্থ বলা যাঁষ। । করিবে । 



ঃ 

১৭৮ 

জগ্মুতের একমাত্র নিয়স্তা সেই পরম 

দেবতার নিঁযোগে নিযুক্ত হইুয়। সূর্ধ্যের 

রশ্মিতুল্যঃ ছিত্শূন্য এই পবিত্রে যজ- 
মাঁনকে উৎ্পবন করিতেছি । ২ 

* হে আপ: ! তোমরা রক্ষোগণ কর্তৃকও 
হপরাভূতা, তোমরা বাক্যের প্রকৃত বন্ধুক্ধ, 

তেজ হইতে সমুতপন্না' বনস্পতি-প্রবর 

*+সোমের উৎপাদযিত্রীঞ্চ এবং বহুতৰ 

স্বাহাকারে হ্সংস্কৃত হইয়াছ ,_এই 

যজমানের রাঁজশ্রী সম্পাদন কর.। ৩ 

কপ জা 

৭ ৰণ্ডিক। 

প্রথমে সপ্তদশ পাত্রে সঙ্গহীত ও পে | 

একপান্বে একত্রীকৃত অভিষেকার্থ রক্ষিত 

(সেই জল এই মন্ত্রে চারিপাত্রেশ বিভাগ 

করিক্ব- . 
এই চারি পাত্রন্ছ নধমাদ *, বীর্যযবতী 

অপরাভৃতা, আপোদেবীরা সম্প্রতি 

গ্ ক শুদ্ধ, জুদয় শুক বাল বাকা 

হখ না--ইহ! প্রন্য ক্ষ সিদ্ধ 

যজুবেদ সৎহতা। ১০ তন 

' অভিষেক্কার্ধ্যে নিযুক্ত! হইয়?ছেন » জল- 

শিপ স্বরূপ এই বরণ% মাতৃব্ূপা এই 

জলদেবীর ক্রোড়াধারে আদরে নীত 

হইবেন । ১ 

পু 

৮ কণ্তিকা। 

| ৮:40 বাঁজবেশ ) 

অধ্বধ্ুণ প্রথম মন্ত্রে বজমানকে তার্ণ্যণ* 

পরিধান 'কবাঁইবে--” 

হে তার্্য! তুমি ক্ষত্রধর্দীবলম্বী এই 

যজমানের উল্ঞ্ট হইতেছ। ১ 
দ্বিতীয় মন্ত্রে প্াঁত্যখা পরিধান কবাঁইবে_- 

হে পাণ্য! তুমি ক্ষত্রধর্মীবলম্বী এই 

যজয়ানেব জবায়ু-হইতেছে ২ 

তৃতীয় মন্ত্রে অধীবাস+ পরিধান 

কবাইবে_- 

হে অধীবাস । তুমি ক্ষত্রধশ্মীবলম্বী এই 

” । যজমানেব যোনি +হইতেছ ৩ 
পাস 

** যজম।ন 

1 ক্ষৌম, বলকল বা প্রন্ান্ত বস্তবেষ “কীপিন । 
+ জবান্ধুর মধাগনত জল। এস্বলে যজমানকে 

1 উতত্তিবীযারণাক ৮1 ১) প্রড়তিভে স্পষ্ট | রক্ষায় গর্ভৰপে বর্ণনা করা হইতে”ছ 

ক্মাছে এবং রাসায়নিক বিদানেও পবীক্ষিত। 

ইহার প্রমাণ-শতপথ আরতি ১৩,৭১৮ 

4 এই চারি প্ঠত্র--পালাশ, উচ্ুম্বব* ঘট ৯ 

খ্ব রক্ত কথ্বালব বহিবণস। 

শত ধর্ভ-বহ্টন চর্্স। 

4 উত্তবীয় | উহাক্টে কচ কও বলা যায় | 

অশ্বথ-_-এই চারি প্রকার কান্ট নির্শিভ হইবে, ইসা গলাদশে রন্ধন করিতে হয় । 
- একত্র ৰাদে আমোদিভ 1 “- গর্ভ-সম্তব ক্ছান 1 



৭৯ কহ 

চন্্থ মনরে উ্ধীশ* পরিধান করাইবে 

মাধ্যন্দিনী শাখা । ১1১ 
দশম মন্ত্রে দ্বিতীয় প্রকার কতকগুলি 

হে উ্ধীশ ৷ তুমি ক্ষত্রধর্্মাবল্বী এই | বাণ গ্রহণ কা্িবে _ 

য্জমানেব নাতিণ' হইতেছ । ৪ 
অধ্বযুর্ণ পঞ্চম মন্ত্রে ধনু গ্রহণ করিবে__- 

হে ইষো। তুমি শকত্রদলের ভক্ককারী 
হইতেছ। ১* 

হে ধনু তুমি ইন্দ্রের বাত্রদ্ট হইতেছ।৫, একাদশ মন্ত্রে তৃতীয় প্রকার কতকগুলি 
ষষ্ঠ মন্ত্রে ধনুর বাহগ্তেখ গুণারোপ 

কবিবে- 

হে দক্ষিণ কোট ভূমি মিত্র বি 

হইতে ' ৬ 

সপ্তম মন্ত্রে $ধনুব অপর বাহুতে 

বোপ কবিবে-দ 

হে বাঁমবেণটে ! তুমি ঘরুণ সম্বম্ধী+ 

হাল । ৭ 

হম মান্দ উহ! যজমানেব হস্তে প্রদান 

করিবে 

ভেধন। পট যজমাঁন তোঁমাঁব দ্বাবা 

প্লাক বান 41 নাশ ককন 1৮ 

নল আল বক প্রকাঁব কতকগুলি বাণ 

তাঁচণন করিব -- 

চে লস । নতি শতগণের বিদাবণবাঁকী 

ভাস । ৯ 

শী অন্ান্য বকধশা ভাতার উভ প্রান্ত 

নবাস্ডিপদণশ আবগশন ? পৌঁজন ) করিবে | 

₹ শীর্ঘশলল্দন ত্যান। 

1 ঈচ্দ লক্ষি -্ম+ন, বাত্রপ্র-শত্ু-্যুশক। 
শঁ” পমাস বাঁত-লপ্রীণজন্তাগ (হুল) । 

। মিতস্দিব| | 4 বরুপ-ব্াঁতি। + শনু। 

বাণ গ্রহণ করিবে-_ 

হে ইষো ! তুমি শত্রদিগের অতীব 
ডয়প্রদ হইতেছ ১১ 

দ্বাদশ মন্ত্রে প্রথম্ণ প্রকাব ইযুগুলি যজ 

মানের হস্তে সমর্পণ করিবে-_- 

হে ইষো। তোমবা এই যক্তমানকে 

সম্মখযুদ্ধে রক্ষা কর ' ১২ 

ভ্রষোদশ মান দ্বিতীয় প্রকাব ইযুগুলি 

সমর্পণ কবিবে- 

হে ইষো। তোমবা এই যজমাঁনেব পৃষ্ঠ 

রক্ষা কাব । ১৩ 

চত্র্ছশ মান্দ তলীষ প্রকার উষগুলি 

সমর্পন কবিবে-- 

হে ভীষা। (তোমবা, এই যক্গমানকে 

'উর্জাগত বিপৎ হউতে বক্ষা কব ; অধিক 

কি, সর্ববদিকেই বক্ষা,কব ১৪ 

৯ কণ্ডিক1। 

অধ্বরুঁ যজমাঁনকে এই মন্ত্র পাঠ 

করাইবে-. 



১৮০ বজর্বেদ সৎহিতা। বাং 
এক্ঁস্ডুমগুলবাসী মনুজমগ্ডলী এই যজ- | ॥হে যজমান ! তুমি এই পুর্ববদিকৃ আক্র- 

মানকে অবগন্ত হউন । গৃহপতি এই অগি মণ কর; এই দিকে গায়ত্রী ছন্দ, রথস্তর 

এই যঙগমানকে অবগত হুউন। চিরপ্রধিত- সাম, ভ্রিরৎভ্তোম, বসম্ত খাতুঃ ব্রাহ্মণ 

কীর্তি ইন্দ্র এই যজমানকৈ অবগত হউন | জাতি রূপ এশ্বর্ধ্য তোমাকে রক্ষা করুন 1২ 
মুত ব্রত (নিষমচারী) মিত্রাবরুণ (সূর্ধয ও 

টক) দ্েবদ্ধয এই যজমানকে অবগ্ত 

হউন; । পুষা এই যজমানকে অবগত হুউন 

বিশ্বেদেব! দেবগণ এই যজমানকে অবগত 

হউন । বিশ্বসৎসারের কল্যাপিরবিধাত্রী 

দ্যাবাপৃথিবা দ্বেবতাছয় এই যজমানকে 

মবগতউন হ্বস্তাণ আশ্রয়রূপ অদিতি 
কাল ব। দ্রক) এই যজমানকে অবগত 

হউন । ১ 

পপ শিস ট 

১০ কণ্ডিকা। 

জদোমগুপে উপবিষ্ট দীর্ঘকেশ জনৈক 

য্তির মুখে অধ্বযুঘ্য প্রথম মন্ত্রে তাত পাদক্ষেপ করাইবে-__ 

নক্ষেপ করিবে-_- 

দন্দশুক*%* নিন্দক ও রক্ষোৌঁগণ বিনষ্ট 

চইল। ১ " ০ 

১১ কণ্ডিকা। 

এই মন্ত্রে »জমানকে দক্ষিণ দিকে পাদ- 

ক্ষেপ করাইবে_- 

হে যজমান! তুমি এই দক্ষিণদিক্ 

আক্রমণ কব;' এইদিকে জিপ ছন্দ, 

বৃহৎসাম, পঞ্চ স্তোম, গ্রীত্ঘ খতু, ক্ষত্রিয় 
জাঁতিরূপ এশ্বর্ধ্য তোমাকে রক্ষা করুন ।১ 

১২ কণ্ডিকা। 

এই মন্ত্রে যজমাঁনকে পশ্চিম দিকে 

& 

হে যজমান! তুমি এই পশ্চিমদ্দিকৃ 

আক্রমণ .কর এই দিকে জগতী ছন্দ 

, বৈরূপ সাম, সগুদশ স্তোম, বর্ষা খাডুঃ 
ঘধ্বযু্ দ্বিতীয় মন্ত্র পাঠপর্ববক যজমান্নকে | বৈশ্য জাতি রূপ এশ্বরধয তোমাকে রক্ষা 

৪ দিকে পাদক্ষেপ বয 

« শনদ্দশ মনশীল সর্পাদিঃ তৎল্ষ- 

ভাৰ রাহাদিনের : তাহাদ্দিগকেও দন্দশ.ক 

লাযার। 

ফরুন। ১. 

£ ১৩ কণ্ডিকা। 

এই অক্রে বজমানকে উত্তর দিকে পাঁদ- 

প করাইবে _ 



5৬ ₹ৎ যাধ্যন্দিনা শাখা । ১৮১ 

ছে যজমান! তুমি এই উবু স্বরূপ হুইতেছ, আখি যেন তোমারস্মাণায 

আক্রমণ কর) এই দিকে অনুষ্ট পছন্মু, | কান্তিমান্ হই। ১ 

বৈরাজ সাম, একবিংশ স্তোম, শরৎ খতু, | দ্বিতীয় মন্ত্রে পাদতলে হিরণ্য “গু ধাবণ 
ফল রূপ এশবর্ষয তোমাকে রক্ষা! ক্রুন। ১] করিবে _ 

7 হে হিরণ্য ' আমাকে স্বত্যুমুখ হইতে 

১৪ কণ্ডিকা । রক্ষা কর। 

এই কণ্ডিকার প্রথম মন্ত্রে, যদমানকে : তৃতীক় মন্ত্রে মস্তকে (সীবর্ণ মণ্ডল1 ধাবণ 
১ 

উদ্ধাবলোকন করাইবে-_ করিবে” 

হে যজমান ! উপরিভাগ আক্রমণ কর: ' হে মগ্ুল! ত্মি ৪জগুট হুইতেছ তুমি 

এই দিঞ্টে পাকি ছন্দ, শাকব ও রৈবত সহণ হইতেছ এবং তুমি অস্বতও-- 

এই সামদ্য় জিব এবং স্্য়ন্ত্রিশ স্তোম- । হইতেছ। ৩ নি” নি 

ঘয়, হেমস্ত ও শিশির খতুদ্রষ এবং বর্চ ও 

দ্রবিণ এঁশ্বরধ্যদ্বব তোমাকে রক্ষা করুন । ১ 

ব্যান্্রচর্দ্ের পশ্চান্তপ্থে সীস* স্থাপন 

করত উহ। দক্ষিণ পাদে আক্র মণ পূর্ববক 

*এই দ্বিতীয মন্ত্র পাঠ করিয়! দুরে শিক্ষেপ 

করিবে 

নমুচিব মস্তক দুরীকৃত হইল । ২ 

সপ শশা 

১৬ কঞ্ডিকা। 

,* অনন্তব যজুমান উদ্ধবাহু হইযা এই 

প্রথম মন্ত্র পাঠ কবিবে _ 

হে মিত্র 1, হে বরুন। + হিবণ্যরূপণ্য 

ইন্দ্র, বলিষ। প্রসিদ্ধ 'তোমবা দ্টভযে, 

প্রতিদিন, উষাকালেব ব্যবহিত পরেই 

১৪ হুইও !_সুর্য্যও সেই সমযে 

* এতাবত! ধন বল প্রার্থদীষ | 

১৫ কণ্ডিকা । 

যজমান, প্রথম মন্ত্রে ব্যাত্রচন্মে আরো- 

হণ করিবে-- 

] অর্থাৎ স্ুবর্ণনির্মিত রাজ্মুকুট:" এইমুকুটে 
ৃ অন্য ন্ব ছি খ(কিবে*। 

| ;সাহস। খুবল। + চিরস্থাদী 
| 4 অর্থাৎ সখা, বাম ৰাছ। 

হে চর্ম! তুমি মোম দেবতার ,কান্তি- ! + অর্থাৎ শতুনিবারড়, দশিপৰাহু 
৯ অর্থ।ৎ হুবর্ণ কটকাদি গলঙ্কারে ভূষিত 

ঞ& শীশক, ঘাছার অক্ষবাদি নির্মান হয় | [ ॥ লামর্থ্যবান, 



১৮২ 

উদ্দিপ্ত হইয়া থাকেন, তদনস্তরঃ তোমরা 
এটি 

গর্তে আবোন্ধণ কবত& অদ্দিতিণ' এবং 

যজ্বেদ সংহিতা । ' 

দিতি সকলকে যথাযথ সমীক্ষণ উরি 

দ্বিতীয মন্ত্র পাঠ করত উদ্ধাঁকৃত বান্ুদ্ধয় 

পুনর্ষথাস্থিত করিবে _ 

খ্হে বাহে! ! তুমি মত্র হইতেছ- 

বাহে তুমি বরুণ হইতেছ+ । ২ 

হে 

১৭ ও ১৮ কণ্তিকা। 

হব সহিত ব্যাম্ত্রশ্নের উপবি পূর্বব- | 

মুখ উপগলিষ্ট য্ঞমানেব সম্মুখে অধ্বয্ু 
বা পুবোহিত, পলাশকাষ্ঠ-নিশ্মিত পাত্রে 

স্থাপিত সেই জলে এবং অপবাপর 

গর্ত শবে ঈঙর, এতঘভ, প্রাতঃকালে 

শ্রথমেই ঈখর স্বর করিয়। 

অকস্মাৎ আপতিত শত্রুশ্ান্নধ হইতে রক্ষা 

অথবা তদান-স্তন, 

1 

পীইবার জনা জিংহাসনের মধ্যে এবহ রথের । 

| হ্থমহৎ জ্যৈষ্ঠ্যে, হবমহতৎ জানরাজ্যে, ঘখ্ো (নিজ শরীর গোপন করিবার উপৃযুক্ত ) 

এক একট গহ্বব থ।কত, তাহাই এ স্থলের লক্ষ্য । 
+ অদ্িতি-অখণ্ডিতা স্বীর সেনা অথবা 

অদ্দিতি- অদীন,পুণ্যাস্া। 
£ দ্িতিস্্বতিতা পরচসনা অথব1 দিতি 

দিম, পা ॥ ৭ 

।। অর্থ, ঈশ্বর পো রথে অথবা সিংহা 
দূনে আর্ট হইয1 স্বীর লেনার ব1 পুন্যস্বার 

পুরস্কার করিও এবং পরসেনা বা পপীর তির- 

হর করিও । ? ্ 

** এইর্ট ব।ম ৰ'হুকে লক্ষ্য করিয়া 

+ এইটি দক্ষিণ ৰাছকে লঙ্গটয করিস । 

১০ জৎ 

পার্খে ও পৃষ্ঠদেশে, রাঁজভ্রাতা বা রাজ 
রা ওছুন্বর পাত্রে স্কপিত সেই জলে, 
অপর কৌন ক্ষত্রিয়বট-কাষ্ঠ-নিশ্মিত পাত্রে 

স্থাপিত সেই জলে, একজন! বৈশ্য অশ্ব 
কাষ্ঠ-নির্ষিত পাত্রে স্থাপিত সেই জলেঃ, 
এই কণডিকাদয়ের যথাভাগ মন্ত্রপাঠে 
অভিষিঞ্চন করিবে । তন্মধ্যে অধ্বধুর্ট বা 
পুরোহিতের ব্যবহার্ধ্য মন্ত্রভাগ যথ1)-- 

হে যজমান ! তোষক চন্দ্রের নির্মল 

যশের দ্বারা অভিষেক করিতৈছি, তুমি 

সমস্ত রাজন্যৰ্র্গের মধ্যে রাজ-রাজ 

হওত ত্রমেই প্রবৃদ্ধ হও, বিপক্ষ পক্ষ জয় 

করত প্রজাপালন কর। হে স্থহবিদেঁবগণ। 

তোমবা অমুক মহাশয়ের পুত্র» অমুকী 

মহাশয়ার পুত্র, অমুক নামক এই যজ 

মানকে শক্রশূন্য করত সথমহৎ ক্ত্রধর্ম্ে, 

হবমহৎ আত্মলাভে সক্ষম কর! ইনি 

তোমাদের প্রসাদে অদ্য হইতে অমুক 

জাতির রাজ হইলেন । হে অমুক জাতি 
! 

গ্রজাগণ ! অদ্য হইতে ইনিই তোমাদের 

পপ 

রাজ। -ব্রাক্মণদিগের (আমাদিগের) রাজা, 

দোম -উহা! প্রসিদ্ধই আছে । ১ 

রাজ-্রাতা ল রাজজ্ঞাতি কর্তৃক 

ব্যবহাধ্য মন্ত্র ভাগ যথা 



৬১বহে মাধ্যন্দিশী শাখা | ১৮৩ 
স্পোশপপশাসপীস সপ সী শা শীল ৮ টিপিপি শিপ টি পপ 

হে ঘজমান ! তোমাকে অগ্নির জ্বলৎ- | কবত প্রজাপালন কর। হছে নুহবির্দে ব- 

প্রভাবের দারা অভিষেক করিতেছি, তূমি' | গণ! তোমর এই যজমানকে শত্রু-শুন্য 

সমস্ত রাজন্যবর্গের মধ্যে রাজরাজ হওত | করত স্থমহণ্ ক্ষত্রধর্থ্ে, স্থমহৎ জ্যৈষ্ট্যে, 

ক্রমেই প্রবৃদ্ধ হও, বিপক্ষ পক্ষ জয় রি স্থমহৎ জানরাঁজ্যে, স্থমহৎ আল্লটুতে 
প্রজ্াপালন 'কর। হে গ্ুহেকিরের্বগণ । ূ  সক্ষম কব। ৪ 

তোমর! এই বজমানফে শক্র শূন্য কবত ূ 

স্মহৎ ক্ষত্রধর্শে, হুমূহৎ জ্যৈক্ক্যে, হুমহূৎ ূ ১৯ কপ্তিকা। 

জানরাজ্যে, স্বমহৎ, আত্মলাভে সক্ষম | যজমান এই প্রথম মন্ত্র পাঠ করত গাত্রে 

সপ সপ 

কব । ২ | পতিত অভিষেকোদক সকল কগ্ড য়মীর 

(অপর কোন ক্ুত্রিয কর্তৃক ব্যবহার্য ; ছারা সর্কনঙ্গে উত্তমরূপে লিম্পম ফরিধে_ 

মন্ত্রভাগ যথা _-) নৌ সকলপ্, বৃষভ-পর্ববত গুলিরণ* পৃষ্ঠ- 
হে যজমাঁন। তোমাকে সুর্্ের প্রচণ্ড | দেশ হুইতে প্রবহযান হুইযা স্বীয স্বীয় 

ীপ্ডিস দ্বাৰা! অভিষেক করিতেছি, তুমি ; অভীষ্ট স্থলে গমনানস্তব কিছুবা অধো- 

সমস্ত রাঁজন্যবর্গের মধ্যে রাজরাঞ্জ হত | দেশ পথে অলঙ্ষিতভাবেণা কিছুব। উপবি 

ক্রমেই প্রবৃদ্ধ হও, বিপক্ষ পক্ষ জয় কবত ৃ পঁথে লক্ষিতভাবে+- প্রত্যাগমন পুর্র্বক 

প্রজাপালন কর। হে স্থহবির্দেবগণ । | পর্ববতের মূলে ও উপরি উপস্থিত হয,” 

তোমরা এই যজমানকে শত্র-শূন্য কবত | উহ্বাবা" চিরকালই এরূপ * পুনঃপুন: 
হুমহত ক্ষত্রধর্শো, স্বমহত জ্যেষ্ট্ে, হথমহৎ ৰ প্রত্যাবর্তন করিয়া থাকে -- | ১ 

জানরাজ্যে, স্বমহৎ আত্মলাতে সক্ষম 5 নে শবোর প্রকৃত অর্থ-নোকা কিন এতে 

কব। ৩ নেকার দ্বার] পার হইতে হয একপ নদী । 
শ ফাছা হইতে নদ।াছি প্রকাণ'পাষ। 

(বণিক্ কর্তৃক ব্যবহারধ্য মন্্রভাগ যথা) 1 সমুদ্রািতে। 

হে জমান । তোমাকে ঈশ্বরের এশ্ব- গু পর্ধতীয় রলাকর্ষণ শত্ভিব দ্বাব1। 

ধো্যের দ্বারা অভিষেক করিতেছি” তুমি $ মেখ তির দ্বার] । 

* মলেরণজল ঝারণা এব* উপরির অল বি 
সমস্ত রাজন্যবর্গের মধ্যে. রাজয়াজ » এতাবত। জলের আনলাদিত্ব বর্ণনার ভি 

হওত ক্রমেই প্ররৃদ্ধ হও, বিপক্ষ পক্ষ জ্য | সম্পন্ন হুইল) 
৮ 



১৮৪ যজূর্বেদ সৎহিতা। ১০জহ 

পূর্বক যজমাঁনকে বারক্রয বিচুক্তুম ক্রমণ্। হুবন করি, তাহ। সফল হউক __“ই*হার 

করাইবে-_ পিতা আমি এবং আমার পিতা ইনি+ণ*_ 
হে জমণ? তুমি বিষ্টুব প্রথমবার পাঁদ- | আমাদিগের পিতা-পুত্রের আন্তরিক ভাব 

“বিক্ষেপের ফল, তোমার প্রভাবে এই | ইহাই যেন চিরস্থায়ী হয় এবং আমর 

'বজমান ভূুলোক জয় করিবেন । ২ যেন অপরিসীম এন্বর্্যেব অধিপতি হই! 
হে ক্রমণ! তুমি 'বিষুর দ্বিতীষবার পাদ-| এই আহুতি সবন্দরবূপে গৃহীত হউক । ১ 

বিক্ষেপের ফল, তোমার প্রতাবে এই | পলাশকাষ্ঠ-নির্টিত অভিষেক পাত্রে 

যদ্রমান অন্তবীক্ষ-লোৌক জয় করিবেন । ৩। অভিষেকাবশিউ যে জল আছে, এই 

ছে ক্রমণ! তুমি বিষ্ণুর তৃতীয়বার পাদ-| দ্িতীয় মন্ত্রে তাহা আমীত্রীয় অগ্নিতে 
বিক্ষেপেৰ ফল, তোমার প্রভাবে এই ; হবন করিবে_- 

যজমান হ্য-লোক জয় করিবেন। ৪ হে রুদ্্র।. তোমার একটি উৎকৃষ্ট নাম 

_ ক্রিবিধ; হে হবনীয় উদক। তুমি সেই 
২০ কণ্ডিকা। নামের প্রীতির জন্য আহুত হইতেছ-_ 

অনস্তর সদোমণ্ডপেব মধ্যে যজমান্ব তুমি আমার গৃহে আহৃত হইতেছ অতএব 

পুত্রকে আনাইযা তৎসমক্ষে এই মন্ত্র পাঠ | ভরসাকরি অবশ্য আমার উপকারী হইতে 
পুর:সর শীলঙার্ধ্য অগ্লিতে একটি আহুতি | পার!খা এই আহুতি হন্দররূপে গৃহীত 
প্রদান করিবে _ হউক।২ 

হে প্রজাপতে ৷ প্রজাগণের পালনা দি- লে 

কার্যে হুনিপুণ তোমা হইতে ভিন্ন কেহই ২১ কগ্ডিকা | 

নাই, কেহ কখন হয় নাই, কেহ কখনও | প্রথম মন্ত্রে শকট হইতে রথাবতরণ-_ 

হইবেও না হৃতরাং তুমিই একমাত্র | হেরখ তুমি ইন্দ্রের. আরোহধার্থ বের 
আমাদেন প্রার্থনা-পুরণে সমর্থ অতএব শত 
বিচ ররর ইাযারারারারারাররারাহারারররররারারররর ররর 

ঞ ক্রুপণস্চচলচা। আইরপ মন্ত্রপুত চলনকে ; প্রলয়কারী। 
খিচু্রদ বলাঘাঁয়। এক্ছলে বিষণ শছ্দে যজনান | থু এতাবতা হৃহদাছ, বজপাতাদি খেল না হয় । 

(শতগথ ৫,৪২৬) । + যজমানদের । 

' পুত্র। 



২৩কছ মাধ্যন্দিনী শাখ! । ১৮৫ 

ন্যায় অতিছুশ্ছেদ্য কাষ্ঠে বিনির্শিত ষষ্ঠ মন্ত্রে ধনুকের হুল দিয়! কোন এঁকটি 

হইয়াছ।১ * গাভীকে স্পর্শ করিবে * 

দ্বিতীয় মন্ত্রটি চারিবার পাঠ করত এ | আমি এতদিনে বীর্ধ্যবান, হইলাম । ৬ 

রথে ক্রমে চারিটি অশ্বঞ্ধ যোঁজনা করিবে-- - 

শাসনকাঁরী মিত্রাবরুণণ* দেবতার পু ২২ কণ্তিকা। 

প্রশাদনে তোমাকে এই' রথে যোগ ; এ স্থাপিত গোৰ্ন্দের অধিপতিকে গো; 
করিতেছি । ২ ূ সংখ্যা পরিষাণে বা! ততোধিক, জ্ব্য 

তৃতীষ যন্ত্রে রারোহণ-___ প্রদান করিয়া যূপের পূর্বদিকে কিঞ্চিদ্দ'র 
গমন করত প্রত্যাগত হইয়া যজ্ঞশালার 

অস্তঃপাতি অযথা-প্রদেশে রথ সংস্থাপন 

হেরথ। দেশেবপ্তয় দূর করিবার জন্য 

এবং দেশে স্ভিক্ষ সম্পানার্থ তোমাতে । 

অজুনিণু আরোহণ কবিলেন। ৩ ূ করিবে এবং সেই সমযষে এ রথাঁরঢ 

চতুর্থ মন্ত্রে যস্তাঁ দক্ষিণাশ্বকে কশাঘাত ; অন্যান্য আরোহিগণ এই মন্ত্র পাঠ 
করিবে _ করিবে-_- 

হে রথধুববাহক “অশ্ব । মরুদগণেব ন্যাষ | ' হে তুবাফাট্ঞ*, বজ্জহস্তণ*, ইন্দ্র ' দেব । 

স-বেগে শক্রগণকে জয় কর। ৪ ] তুমি রশ্মিগুলিগ্ গ্রহণ করত ঘে রথে 

[ 
প্রফচম মন্ত্রে এ রথ গোর্দ্দের মধ্যে স্থাপন | উপবিষ্ট হইযা স্থশিক্ষিত অশ্বগণকে 
করিবেধা__ আয বাথিষাছ__আমরা সেই * র্থেই 

আমি যে কার্য আঁরস্ত করিযাছিলাম 1 আচ বহিয়াছি, আমবা। ঘেন কখনও 

তাহ! মনোনীত রূপে সম্পন্ন হইল । ৫ ৰ ব্রহ্ম নাই” এইরূপ বস্ত হানি ন। করিণা।১ 

২৩ কগ্ডিক| |, 
* দক্ষিণ, উত্তর, দক্ষিণঞন্ডিও উত্তরগ্রন্টি। * 

অত:পব যজমাঁন রথ হইতে অবতরণ ঁ বাদ্য $ 

শ যজমান (শপথ ৫,৪,৩৭)|। ক 

ণ ঘজমান-জাতা, অভ্ভাবে বজমাঁলের অন্য- | * * শত্রু পরাত্ত করিতে লব্ু-হত্ত। 

কোন আগজীয় কর্তৃক এই গাতীগুলি ইতিপূর্বেই । 1 অবার্থসন্ধান! 8554544 
আযীয অস্মির উত্তন্তাগে রক্ষিত হইয়াছে । ' * ৭ আর্থ আমর] নান্তিক নছি। 



৯৮৬ 

করিঘার উপক্রম করিলে সেই সমষে 

এই কথিকার প্রথমাদি চাঁবিটি মন্ত্রে 

চারিটি আহুতি প্রদান করিঘে-_ 

গৃহপতি অগ্নিব প্রীতির জন্য এই 
'আইুতি প্রদত্ত হইতেছে, ইহা হবন্দবরূপে 
গৃহীত হউকঞ্ছ। ১ 

বনস্পতি দোষের শ্রীতির জন্য এই 

হজুর্ধেদ সংহিতা । ১০জৎ 

১০টি নাম উচ্চারণ করত এ বথ হইতে 

উত্তীর্ণ হইবে-  * 

যিনি শুচিষৎ হংসঞ্, যিনি অন্তরীক্ষ- 

ষ বন্থর্ণণ যিনি বেদিষত্ড হোতা1%, যিনি 

দুরোণসৎ অতিথিণা, যিনি নৃষৎ অজ14+, 

ঘিনি বরসৎ গোজ১৮, যিনি খতসৎ, 

৷ খতজা! -৮১ফিনি অদ্র্রিষৎ অদ্রিজ1 সেই 

আহুতি প্রদত্ত হইতেছে, ইহা হ্বন্দররূপে ূ সত্যস্বরূপ পর ব্রজ্মকে স্মরণ কৰি ॥| ১ 

গৃহীত হুউকর্ণ। ২ 

বলবীন্ মরূদ্গণের প্রীতিব জন্য এই 

আহুতি প্রদত্ত হইতেছে, ইহা স্বন্দররূপে 

গৃহীত হউক 1 ৩ 

ইন্জরিষবান্ ইন্দেব প্রীতিব জন্য এই | 

৫ কণ্ডিক]। 

যজ্ঞ শালাব দক্ষিণভাগে স্থাপিত 

 আএরা়াাচারাারাহারাররাররারররারাহরাহারােরারারররাররানার্স 

৯ শুচিল্পবিত্র, ততস্থানে বিদ্যমান ছংক- 

আহুতি প্রদর্ত হইতেছে, ইহা হ্ন্দররূপে | আস্মা। 

গৃহীত হউকণা । ৪ 

», পঞ্চম মন্ত্রে রথস্থ যজমান ভূভাগ দর্শন 

কবিবে-- 

সাতিঃ পৃথিবি। তুমি আমাকে ক্রেশ 

প্রদান করিও না, আমিও তোমাকে ক্লেশ 

দিব না। ৫ 

২৪ কৃণ্তিকা। 

এই কণ্ডিকাতে প্রকাশিত পবত্রদ্ষের 

+১-,থু এতাবৃতা ভনগদেব আধিপতা, 

অরণাঁদির আদ্ধিপত্য, বল এবং ই[জ্রযস্স [মর্থয 

প্রার্িত হইল । 

1 অন্তরীক্ষে বিদ্যমাল ৰারু 

£ বেদীর উপবি বিদামান, দেৰগণেব 

আহবানকারী অগ্নি । 

খ গ্ন্থগভ অতিথি । 

+ প্রতি মনুযা-শরীবে বীর্ধাকপে বিদ্বাম।ন। 
* গে! প্রততি পশুর শরীবে বীর্য) রূপে 

বিদাযমাল। 

পৃথিবীতে বিদামান, পর্র্বতাদি-ল্যজন- 

শক্ত 1 

। পর্বকবগিতে বিদ্যমান? তকগুল।দি-স্যজন 

শক্তি । 

॥ এই নস্ম্ের ব/াখা1 ইত্ঘভাটদ্বত উয়মতে 
উতভতঘপ্রকাঁর । দ্বৈতমতে - আস্বীদির রপ্ষ'করূণে 

অভি প্রা চ্ছিত। অট্দ্বতমতে - লাতাদিরূগই 
তিনি। 



২৬ক 

রখ-বাহনেরঞ* দক্ষিণচক্রে ছুইটি শত" 

মানণ' বদ্ধ আছে, প্রথম ও ছিতীয় 

মন্ত্র পাঠ করত যজমান এ ছইটি যথা- 

ক্রমে ম্পর্শ করিবে 

হে শতমান ! তুমি এইটুকু কিন্ত 

আধুর্দ্ধির কাঁরণণ অতএব আমার 

আয়ুর্বদ্ধি কর। ১ 

হে শতমান! "তুমি রথচক্রে আবদ্ধ 

আছ কিস্ত তেজো? বৃদ্ধির কারণ অতএব 

আমার প্রভাব বৃদ্ধি কর1২ 

তৃতীষ মন্ত্রে উপগৃহীত1+ ওছুম্ববী 

স্পর্শ করিবে 

মাধ্যন্দিনী শাখা । খ্ি 
ষ্ ৬৭ 

গরমৈশবধ্যযুক্ত এই যজমানের * বীধ্য- 
প্রকাশক হে বাহ্য়। আমি তোমা- 

দিগকে নত করিতেছিঙ্গ | ৪ 

২৬ কণ্তিকা 

পয়স্যাঁর স্বিষ্কুৎ হোমের পুর্বেবেই-ল 

মৈত্রাররুণ ধিষ্ট্ের সম্মুখে পতিত ব্যাস 
চর্মের উপরি ব্যুতা খাদিরী আসন্দীণ' 

এই মন্ত্রে স্থাপন করিবে-" 

হে ব্যুতা আসন্দি! তুমি সুখময় 
এবং স্থখোঁপবেশনের উপযুক্ত | ১ 

দ্বিতীয় মন্ত্রে উহা! অধীবাঁসেশা আচ্ছা- 

হে ওঁদুম্ববি । ভূমি অমবৃদ্ধির কারণ ৯, দিত করিবে__ 

আমার গৃহে অন্ন বৃদ্ধি কর। ৩ 

অধবর্ধ্য, চতুর্থ মন্ধ পাঠ করত যজ- 

মানের বাহুছয়, ব্যত্রচর্মে স্থাপিত মৈত্রা- 

বরুণ পয়স্যাতে-- আনত করিবে_- 
টিভিও 

& যে শকটে রথ বাহিত হয তাছাকেই রথ 
রাছন কছে। 

+ শত রক্তিরা। পরিমিত সুবর্ণথগুড। রত্তিক1 

কুচ ॥ 
!শ অর্থাৎ সুবর্ণদানে দাতার জানু ও তেড় 

বৃদ্ধি ছয়। 
+ অর্থাৎ এ রখবাছনে আলিজিত। । 

* অর্থাৎ শকটে করিয়াই অপ জান্দীত হইয) 
থাঁকে। 

মিত্রাবরূণ দে্তার প্রীত্তির জল রক্ষিত 
ছ।/ন!। 

৬ পপেপেসপপাসপপপাপালপ্পাপপা শি শাপলা পাপী শসা শিপ 

ঞ 

হে অধীবাস! তুমি ক্ষত্রধর্মাত্রিত 

.এই যজমানেব উপবেশনের উপযুক্ত 

আধার হইতেছ। ২ 

তৃতীয় মন্ত্র পাঠ পুর্ব্বক তছুপরি যজ- 

মানকে উপবেশন করাঁইবে__ 

হে য্মান ৷ এই খট্! স্খময়ী, ইহাতে 
গতর 

$ তূর্থাৎ ছানার নাহ উত্কুট-শূল নিকুষ্ট- 

পরিণাম ব।ক্তিব নিকছেঁ নত থাঁকিব1। 

1 খদির কাষ্ঠের নির্পিত রঙ্জঘ্বারা বোনা, 

মাচ। অর্থাৎ দড়ির খাঁট। 

যে ছেতু জড়ের ছুঃখ জ্ঞান নাই । * 
ধ দড়ির খাটে পাঁতিধা বসিবার উপঘুক্ত 

বজ্র বাবজআনির্দিত কন্থ(দি। 



৯৬৮ 

উপবিষ্ট হও--এই খা হুখোঁপবেশন- 

যোগ্যা, ইহাততৈ উপবিষ্ট হও-_এই অধী- 

বাদ তোমার ্যাষ রাজ-পুকষেব উপ- 

বেশনের উপযুক্ত, ইহাতে উপবিষ্ট হও।৩ 

২৭ কণ্তিকা । 

অধবর্ধ্য, এই মন্ত্র পাঠ কত যজমাঁনের 
হৃদয স্পর্শ করিবে__ 

হে যজমান! যদি সাআাজ্য কবিবে, 

তবে, অদ্য হইতে তুমি, ক্ষুদ্র মহৎ সর্ব 
প্রকাব প্রজা বিষষে সমভাবে বিচাঁবক 

হইয়৷ অনুক্ষণ সাঁধাবণেব হিত কামনা 
ব্রতী হুওত দেশেব বিবিধ উপদ্রেব নিবা 
বণ করিতে নিষপ্ধ হও%। ১ 

২৮ কণিকা । 

অধ্বর্ধ্য, এই মন্্র পাঠ কবিষা যজযানেব 
হস্তে পাঁচটি অক্ষণ' প্রদান কবিবে-_ 

হে বজমান। তুমি এই অক্ষ পঞ্চকেৰ 
ঘাঁরা সকলকে পরাভব করিবাঞ% হৃরাঁং 

ঞ (শিষর একপ্রকার" বিপক্স ) অর্থাৎ মমো- 

নিবেশ কর। 
+ সুবর্ণ-মির্টিতত কি (পাশ) ইহছারই পঞ্চম(টির 

নাম কিলি'। % 

* পাট অক্ষ একমপ (অধোমুগ বা উদভুখ) 
পতিত হইলেই জয়। 

ম্ুর্বেদ সংহিতা । ১৩০জঅং 

ইহার দ্বারাই তুমি পঞ্চ দিক্ কবতল 
কবিতে লমর্থ হইবা11১ 

ছিতীয় মন্ত্রে, বজমান, ্রহ্মাকে পঞ্চবাব 

আহ্বান করিবে এবং তৃতীযাঁদি পঞ্চ মন্ত্রে 
রক্ষা পঞ্চবার প্রত্যুত্তব দিবে-- 

(য*)- ত্রক্মন্। ২ 

(ত্রণ)যজমান । মহামহিম তুমি, 

অনুল্পঙ্ঘ্য আদেশ দানে সমর্থ, প্রঙ্গাবর্গেব 

নিষস্ত। স্থতবাঁং সবিতা । ৩ 

(যম) ব্রহ্মম্ । ২ 
(ব্রণ)-_হে যজমাঁন। মহামহিম তুমি, 

অমোঘবীর্য্য, প্রজাবর্গেব অমিষ্ট-নিশাবক 

স্তবাং বকণ। ৪ 

(যণ্)- ব্রহ্ষ । ২ 

(কব্রণ)_ হে যজমান। মহামহিম তুমি, 

এঙ্বর্ধ্যবান, দেশেব শান্তিরক্ষক স্থতবাং 

ইন্দ্র ৫ 

(য*্)-ব্রক্ষন ৷ ২ 

(ব্রণ) হে যজমাঁন। মহামহিম তুমি, 

আশ্রিত ব্যক্তিব প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট 

খাকিলেও পুনঃপুনঃ সেধনীয এবং বিপক্ষ- 

সুবতিগণের রোদন কারণ স্ৃতবাং রুদ্র।৬ 

(ষ*)- ত্রহ্ষন্। ২ 

ও পুর্ব, পশ্চিক, উত্তর দক্দিণ ও উদ্ধ) 



৩০কুছ 

ক্রেণ)--হে বজমান । তুমি মহামহিম 

স্থতবাং ব্রহ্ম বলিষাও বর্ণনীয | ৭ 

অঙ্টম মন্ত্রে জমান পুবোহিতকে 
অহ্বান কবিবে- 

বহুকাধ্য মঙ্গল-কার্যয-নিপুণ প্রত্যেক 

সাধু কার্যে প্রবর্তক, হে পুবোহিত' 

এই স্কুলে আগমন কব ৮ 
পুবোহিত অথবা অধবর্ধ্য, নবম মন্ত্র পাঠ 

কবত যজমানকে ক্ফ্য প্রদান কবিবে*__ 

হেক্ফ্য! যেহেতু তুষি ইন্দ্রেরই বজ্জ 

অতএব এই ইন্দ্রেব (যজমানেব ) বশ 

বর্তী হও । ৯ 

২৯ কগ্ডিক । 

অনস্তব যজমাঁন এ স্ফ্য ঘ্বাবা দ্যুত 

ভূমি অস্কিত করিষ! তছুপ'বি এই প্রথম 

মন্ত্রে চতুখৃ হীত আজ্যহোম কবিবে-- 

ক্ষণমাত্রে দেখিতে দেখিতে যিনি অতি 

প্রবৃদ্ধ হইতে পাবেন, বিনি গৃহ্গগেব 

গৃহ ধর্মে প্রধান সাক্ষী সেই অতিবিপুল 

ধর্শস্বরূপ অগ্মি দেবতা এই মদ্দত্ত হবি 

প্রীতি পূর্বক ভক্ষণ ককণ। এই আনৃতি 

স্বন্দরপে গৃহীত হউক ।১ 

* এই শ্ক স্বাঁর] অক্ষব্রীভার ভূ অস্ষিত কবিতে | 

হই বে। 

মাধ্যন্দিনী শাখা । ১৮১ 

দ্বিতীয় মন্ত্রে সেই আহত স্কুলে অক্ষ- 

পাতি কবিরে-- * 

হে অক্ষগণ । আঁহুতি প্রদান %বঃসব 
গৃহীত তোমরা, অতি প্রচণ্ড সূর্য্যবশ্মিব 
সহিত মিিত হইয়! আমাকে বাজনা 

বর্গেব মধ্যে শ্রেষ্ঠত। প্রদান কব । ২. 

পাশাপাশি 

৩০ কণ্ডিকা। 

যজমান এই মন্ত্র পাঠ কবত ভক্ষণ- 

কালে সদোমণ্ডুপে প্রবেশ কবিবে-_- 

সমস্ত, জীবের. পেস্তা, সুবহা, 
বাক্যবপা সরস্বতীঃ বপেব অধিষ্ঠাত্রী 
তবষ্টা, পশুগণ্বে আত্মীয় পুষা, এই ইন্দ্র 

“দেবতা (ম্বযং), বৃহস্পতি বপ ব্রহ্মা 

(ধস্ধিক) ওজ ম্ববপ বকণ, তেজোবুপ 

অগ্নি; বাক্ষণগণের বাজ! সোম" এবং 

দশম দেবতা বিষুঃ _ইহাঁদেব অভিপ্রাষ। 

নুযায়ী আমি প্রসর্পণ কবিতেছি। ১ 

4 ইতি রাজস্য সমাপ্ত ॥ 

নর 



[ অথ চরক সৌত্রীমণী* ] 
৬১ কথ্িক!। 

[হর প্রস্তত করিবার প্রণালী ] 

বির(ঢ1% ও অ-বিরূঢ়। উভয় প্রকার বীছে 

ক্ষৌমে বন্ধ রক্ষিত আছে, তন্মধ্যে অ-বিরূঢ়া 

বীছি সোমরসে সিদ্ধ করিয়া তাহাতে 

বিরূঢ় বহি চূর্ণ করিয়া! মিশ্রিত করত 
এইমস্ত্রে পচিবার জন্য রক্ষা করিবে__ 

হে বীহি সকল! অশ্বিছয়ের প্রীতির 

জন্য (পটিয়।) স্থরারূপেণ* পরিণত হুও ! 

সরম্বতীর প্রীতির জন্য (পচিয়া) স্থরারূপে 

পরিণত হও! স্থত্রামা ইন্দ্রের প্রীতির 
জন্য (পচিয়া) হুরারূপে পরিণত হও । ১ 

এই রূপে ব্বীহি সোঁমে পচিতে দিয়], 

পণ্ড-বিশসনাদি কার্ধ্য করিবে এবং বপা- 

মার্জনাস্ত কার্য্যঙ্মস্ত শেষ হইলে এ 

সোৌঁমে পচা বীহি এই দ্বিতীয় মন্ত্রে 

পবিত্রে পৃত্ত করিবে + -- 

৬ এইটি পৃ্ঘকৃ কোন যজ্ঞ“নছে ইছ! রাজন" 
ঘাগেরই পেষভাগ, লুরাকাণ্ড। 
 বিরূঢ়া »অস্ক,রিতা না 

+ ই্থাকেই: টপী বুর1 বা! ধেনোমদ কছে । 
খু ইঞ্জিয়গণকে ক্ষীর আখির কার্ধা-সাগরে মজার 
রূপে ভারণকারী ভীর। 
+ অর্থাৎ কলশাদির মুখে সথনরণে কতকগুলি 

কুশা পাতিগনা তাহদঈতেই এ কান্জি ছাকিবে | 

যজ্রেদ যতহিভ! | ১০৭ 

বাষু-পুত* সোম, এই পবিভ্রে অধো- 

মুখে ক্ষরিত হওত আরও পবিত্র হইতেছে 

এবং ইন্দ্রের বন্ধুর ন্যায় সপ্রীত গ্রহণীয় 

হইতেছে । ২ 
০ 

৩২ কগ্ডিকা । 

এ পুত স্থরাতে বদরীফল-চুর্ণ প্রক্ষেপ 

কবিষ! বৈকষ্কতণ পাত্রে বা পাত্রত্রষে 

প্রথমাদি মন্ত্র চতুষ্টয়ে গ্রহণ করিবে-_ 

হে সোম । কৃষী, একাকী হইলেও স্বীয 

কর্ষিত ভূমিতে উৎপন্ন অত্যধিক যর্ব 

শন্যও যেরূপ যথাক্রমে কত্ন করে, 

সেইরূপ, স্বল্পমীত্রও তুমি, দেবগণের 

অত্যধিক প্রিয়রূপে নির্দিষউ হইতেছ ; 

কুশাসনোপবিষ্ট খত্বিকগণ তোঁষীকে 

নমস্কার করির্তেছেম । ১ 

হে সোম ! তৃমি উপয়ামে গৃহীত হুই- 

তেছ্ছ, তোমাকে অশ্থিদেবছয়েরপ প্রীতির 

জন্য গ্রহণ করিতেছি ! ২ 

হে সোম! তুমি উপয়ামে গৃহীত হই- 

৬ শতপথে কত আছে-“লোন প্রথমে দুর্সন 

সিল পরে ছেবখণ বাযুকে বলিলেন--'লোষকে 

সুগন্ধ কর”তজনব্র বাঁজু লোমের দ্ধ নট ফরয 
সুগন্ধ করিলেন” (১২,৭,৩)। 

1 ঠবকম্কত (বেইটা) কাধের দির্টিত। 
! জর্থাৎ অঙ্ছোরাত্র রূপ লদঘের। 



৩৩বং 
ইন 82812685248 

তেছ, তোগাকে সরস্বতী দেবতার* 

প্রীতির জন্য গ্রহণ কবিতেছি । ৩ 

ছে মোম। তুমি উপয়ামে গৃহীত হুই- 

মাধ্যন্দিনী শাখা । ১৯৯ 

১৩ কগ্িক! | 

তদনস্তর শ্থ্রাগ্রহ সম্বন্ধে এই কণ্ডিকা 

ত্বক একটি যাজ্য! পাঠ করিবে__ 

তেছ, তোমাকে হুত্রামী ইন্ত্রদ্নেবতাবণ* | হে মঘবন্ ইন্্। যকালে ভুমি বিশে 

প্রীতির জন্য গ্রহণ কবিতেছি। ৪ 

৬২ কণ্ডিকা ৷ 

অনন্তর ন্ুবা্হ সম্বন্ধে রাই কণ্চিকা- 

আ্বক অনুবাক্য1 পৃঠ করিবে 

হে সর্বব জন-ছিতকারী, অশ্বিদেবদধ ॥ 

ঘৎকালে ইন্দ্র নমুচি অন্থবের সহিত 

একত্র হুইয1 এই শ্রিবামঞ্ট বিশেষরূপে 

রূপে সুবাম পান কবিষ। বিপন্ন হুষ্্য! 
ছিলে, তৎকালে হিতকাবিণী স্বস্বন্ঠু 

কার্য্যত তোমার 'অনুগত হুইযাঁছিলেন*: 

এবং সেইজন্যই অশ্বিদেবঘয়, পিতা 

যেরূপ পুত্রকে রক্ষা কবে সেইরূপ 

করিয়! কূুঁব্যের দংশনাঁব ছাব1শ* তোমাডে 

রক্ষা কারযাছিলেন 1 ১ 
শস্য 

বিপদ্ জ্ঞাপন করেনঃ তখন অশ্বিঙ্গেবতাগ 
পান করিয়া! বিপন্ন হুইয়াছিলেন; তৎুকালে| তাকে জলের ফেমাতে নির্ট্দিত বজ প্রদান 

তোমরাই তাহাকে রক্ষা করিয়াছণা । ১ 
কপ 

ডি 

$ ভার্থাৎ জিহ্বার । 

+ যাহার প্রেরণায় ইজ্জিঘগণ স্বীষঘ শ্বীষ 
কার্যাপারাবার পাঁর ছুইতে অর্থাৎ জগতে 
কুতকার্ধা ছুইতে সমর্থহষ এতাদৃশ অর্থর্ঘবাল 
মেবতার অর্থাৎ জট্রবাক্মর। 

£ সুরা শবে যাহা পান 
আমেধদিত হয়-কুর। । 

থা এইস্থলে একি আখ্কয়িক আছে, বথ! 
ফান সময়ে লুচি নামক অন্গর ইঞ্রের সখ। 
ভিলেন এবং ইন্ত্র তাহাকে সনদ হিশ্থীস 
করিতেন, একদ। উভভষ বন্ধ, একত্রে এই সৌত্বা- 

মদী সুরা পাঁন করেন, ইত্যবসরে এ নযুচি 

বিশ্বাসঘাতকতা পুর্বর্বক ইজ্দ্রের বীধ্যও দেই 
শুরার স্ছিত পান করেন সুতরাঁহ বীর্ঘ্যহীন 

ইন্্র বিপর হইয়ণ অদ্য এবং আরক্মতীকে এই 

করিয়। চিত্ত 

। কবেন এবং এ বের দ্বার] ইজ্্র কর্তৃক সেই 
জরাত্বা বিশ্বাসধাতক নমুচির শিরস্ছিক্ন হইলে 
অশ্বিদ্বধ তৎক্ষণধতউছার উদর বিদীর্ণ করত দেই 
পীত সবীর্ধা সোঁম পান করিষ] পৰে বিশুদ্ধ ই 

"বার্ধা উদ্দীবণ পুর্ব্বক ইন্দ্রকে শ্রভাপ্পণি কবেন। 
শতপথ ১১,৩ ৪,৭। আধখাধিকাঁমাত্রই নিনূল 
কাবামাত্র, ইচ্ছা ছইতে উপদেশ লও 
প্রখোজলীধ। 

* অর্থাৎ সে সমষে তোঙীধ ক্ষনে ভুটা 
সরত্বতী জাঞচ়? থাকিলে তুমি আপনল1কে 1ৰপ 
জ্ঞান করত তছুদ্ধারের চেষ্টা করিতে 
পৰরিতে ন্।। রি 

+ অর্থাৎ জলের ক্েনাতে নির্মিত বজজদ্ধদগি 
কার্ধরকেবশলে অথব। মক্স্স প্রযোগে, পক্ষান্ততে 
কাব চনুর সবার, এড়াবত! এইটিই ধে “ফাল 
প্রকাশিত কাবা রচন।” তাছাঁও এক গ্রকা' 
| স্প্টই বল হইল। 

' (চন্বক সৌত্রাণি সমাপ্ত ) 
॥ যজুর্ধেদীয় মাধ্যন্দিনী শাখার মন্ত্রভা্ গ দশম অধ্যায় সমাপ্ত । 
হও 



॥ অথ একাদশ অধ্যায়॥ 

[ আগ্রিচয়ন ]. 
যে কেহ অগ্নি চয়ন করিতে ইচ্ছা 

করিবে, সে ব্যক্তি ফান্তন মাসের কুষ্ণ- 

পক্দীয় প্রতিপৎ তিথিতে পৌর্ণমাঁস ইন্টি 
'যথাবিধি সমাপ্ত করিয়! পুরুষ, অশ্ব, গো, 
মেষ ও ছাগ--এই পাঁচটির দ্বারা যাগ 

করিযা এ পঞ্চপ্রকার মুণ্ড ঘ্ৃতাক্ত করত 

প্রথম চিত্তিতে্* উপাধান করণার্থণ* কোন 

এক স্থানে রক্ষা করিবে এবং তাহাদের 
কবন্ধগুলি কোন নষ্ট পুষ্টরিণীতে 

(পচা পুকুরে) ক্ষেপণ করিবে । 

এস্থলে আরও স্মর্তব্য-_-এই পুক্করিণী 

হইতেই উখাদিধ নির্মাণ করিবার জন্য 

স্বত্তিকা ও জল গৃহীত হইবে। অনম্তর 
ফাঁঞ্তন মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে 

উখা-সম্ভরণণ হইবে । সেই জন্য আহ- 

বনীয় অগ্নি এবং দক্ষিণাগ্নি বেদী 

হইতে লইয়া সেই আহ্বনীয় বেদীর 
পূর্বভাগে চতুস্কোণ একটি গর্ত করিবে, 

& অগ্নিচয়নে পাঁচটি চিতিক্রিয়। হইয়াথাকে। 
1 পরেই একাশিত হইতেছে । 
£ উখাস্মৃত্তিকাঃনির্শিত উন্ুনে। 

ণ সকার উদ্া লির্শাপও 

এবং দেই তড়াগ হইতে স্থৎপিগড আনিকা 
নেই গর্ভে আহবনীয় বেদীর সমান উচ্চ 
করিয়া স্থাপন করিবে । অনন্তর সেই ম্ৃৎ- 

পিগ্ড ও আহবনীয় বেদীর মধ্যদেশে 

বেলেমাটির টিবি আনিয়। রাখিবে কিন্তু 

এ বেলে মাটির টিবীতে একটি ছি 

এরূপ থাকিবে যাহার “দ্বারা আহুবনীয় ও 

পিগ্ডেব 'পরস্পর দর্শন হইতে পারে । 

আহবনীয বেদীর দক্ষিণে অশ্ব, গর্দভ ও 

ছাগ-এই তিনটি পশু মুঞ্জের রজ্জুতে 

বন্ধন করত পূর্ববাভিযুখ . করিয়! 

রাখিবে। আহবনীয়ের উত্তরে বাশের 

এধং স্বর্ণ বা কোনরূপ চিত্রবর্ণের 

উভয় মুখ তীক্ষীক্কত আন্রি স্থাপন 
করিবে । পরে গাহৃপত্য অগ্নিতে স্বৃত 

তস্কত করিয়! এবং জুহু ও ক্রব ধৌত 

করিয়া শ্রুবে অধ্টবার জাজ্য গ্রহণ করত 

আহবনীয়াগিতে পরিস্তরণ সমিদারানাদি 

পুর:ঘর উ্ধ ইস্তে অবিচ্ছিন্ন ধারা ক্রমে 
এই প্রথমাদি অষ্ট কণ্ডিকা পাঠ করত 

একটি আহুতি প্রদান করিবে -- 

১ কণ্ডিকা। 

প্রজাপতি, অগ্নির জ্যোতিকে* সঙ্গ হু 

অর্থাৎ গ্যাশুকে। 



€্কৎ মাধ্যন্দিনী শাখ! । ১২৬০১ নয়া নলা সাধ... ১88 
কর! নিতান্ত প্রযোজনীয় নিশ্চয করিয়। 
মনোনিবেশ পূর্বক বুদ্ধি বিস্তাব কবত 
এই পৃথিবী হইতেই উহা লাভ কবিষা 

৪ কণ্ডিকা । 

অতি মৃুহান্ হুবিচক্ষণ" ্রাঙ্মণেব* 

অধীন, হোত্ কার্ধ্যে ব্রতী এই ত্রাক্ষণ 

ছিলেন । ১ গণ, এই অগ্নিচষন কার্ধ্যে মনোনিবেশ 
5: ককন এবং কাঁ্ধ্যত যথাযথ হস্তপদা়ি 

২ কণ্ডিকা। চালনেও ততপব হউনঞ্ট,যে দেবত 

্বীয় কর্তব্যানুষ্ঠানে নিষুক্ত ক ভেস্ছন, নুষ্ঠানে নিযুক্ত কবিতেছেন, যিনি প্রাণি 

তীহাঁবই নিযোঁগে বিদামান আমবা স্বর্গ | মাত্রেবই মনোবৃতি অবগত আছেন, এক- 

এমুন টির 

যে দেবতা এই বিশ্বসংসাবকে স্ত্ীয এই বিশ্বসংসাবকে স্থীষ স্বীষ কর্তব্যা 

লাভ কামনায সুমাহিত মীনসে যথাশক্তি | মাত্র তিনিই ইহ সম্পন্ন ককন। হাব 
অগনিচযন কার্ধ্য কবিতে প্রবৃত্ত হইযাছি।১ স্ততি অলীম | ১ 

নি 1 

৫ কণ্তিক।। 

হে পত্বী ওযজমান! তোমাঁদেব এই 

বার্য্যে দেই অনাদি ব্রঙ্ষকেও যেনণা 

নম উক্ভিব দ্বাবা+ যোগ কবিতেছি * | 

বিজ্ঞগণ, তোঁমাঁব এই অসামান্য কীর্তি, 

৩ কর্চিক। | 

যে দেবতা এই বিশ্বমংসাবকে স্বীঘ 
স্বীয কর্তব্যানুষ্ঠানে নিযুক্ত কবিতেছেন, |" 
তিনিই, ধাহাবা স্বর্গে বিচবণকারী, সাহাব! | 
স্বযং প্রদীপ্ড এবং ফাহাদের দী 

বৃ নি | পথে পথে গান ককন এব এই অস্বত এই ভুলোক পর্্যস্ত আলোকিত 'হইযা ] 
থাকে এতাদৃশ দেবগণকেণ* এই অগ্নিচষন ৰ ৪57777788 বহিযাছেন তীহাবা তাহা শ্রবণ ককন। 3 কার্ষ্যেব সাহায্যকাঁধী কবিষা নিযুক্ত 
করুন। ১ 

সা 

4 অর্থাৎ দীর্বনৃত্রিত1 মা করেনু। 

এ তীছাষ যোগ রই আছে ভাতঙ 
পচ অভএব পার্থিব শরীরধাবী পুকঘাঁদি পঞ্ যেন? । 

হইতে অন্মিচযনে প্রবত্তি। * আঁবাঁধনাক স্বাব1 | 
1 লা চঙ্্রাদিকে। + সর্থা ক্্ীয সাক্ষাৎকাব কব্জি । 

তামার উরস 

| * অরন্ধার। 1 অধর ্রভৃতি খস্বিকগণ। 
] 

[ 



১৯৪ যজ্র্বেদ সংস্থিতা। ১১অহ 
৬ কণিকা । জ্ঞানের শোধন কতা অতএব আমাদের 

ফাঁহার গতিতেই সূর্ধ্য চন্দ্রাদি সমস্ত ; জ্ঞান বিশুদ্ধ কর। এবং তুমিই একমাত্র 

দেবগণের গতি, ফাঁহীর মহিমাতেই সূর্য্য | বাক্যের অধিপতি অতএব আমাদের বাক্য 

চক্দরাছি সমস্ত দেবগণের মহিমা, যাহার | আস্বাঁদযুক্ত কর ৷ ১ 

দীপ্তিতেই সূর্ধয চন্দ্রাদি সমস্ত দেবগণের 

দীপ্তি, যিনি এই পার্থিব স্থাবর জঙ্কম 

নির্মাণ করিয়াছেন, যিনি এরূপ অনন্ত 

লোকের স্থস্িকর্তী, যিনি স্বীয় অনুপম 
মহিমাতে অশ্বরূপে্* সর্ধ্বত্র পূর্ণ রহিয়া- 

ছেন,_ তিনিই সেই ব্রক্ম-তিনি সমস্ত 

৮ কণ্তিকা । 

হে সবিত1 দেবতা । ফে যজ্জে অগ্নি 

প্রস্থৃতি সমস্ত দেবগণ .পরিতৃগু হইবেন, 

যে বজ্ে ভ্রক্গাপ্রভৃতি ধত্বিক্গণ পপীক্ষিত 

হইবেন, যাহা অন্যান্য সমস্ত যজ্জেরই 
৫ ভগৎকে স্বীয় স্বীয় কর্তব্যানুষ্ঠানে নিযুক্ত ; যুল%, যাহা! ইহলৌক এবং পরলোক 

করিয়াথাকেন স্্তরাং তাহাকে সবিতা ; উভযলোক জযেব কাঁবণ,_ঈদৃশ এই 

বল যাঁয়। ১ অগ্িচযন যজ্ঞ স্থুসম্প্ম কব। এবং 

' তোমার প্রসাঁদে ধক্1' স্তেমধ, গাষত্র 
৭ কগ্ডিকা। । 

সামা, বথন্তব সাম+ ও গাষত্র পথে 

ছে নবিত। দেবতা! প্রস্ৃত এশ্বর্য ূ বর্তমান বৃহৎ সাঁম  - এই প্রধান মন্ত্র 
লাভের জন্য অগ্নিচয়ন কার্য্যে প্রবৃত্ত যজ- 

মাঁনকে পুর্ণ যনোরথ কর' হে স্বয়- ূ নুরিবৃতি রাত চ্া রব নরানিন 

হ্প্রভ 'ণ' হে গন্ধবব !ধঃ তুমিই একমাত্র | যজ্ঞ ব্যবস্ধত হয সুতরাং এই য্ভই অন্যান) 
টি 1 সকল যজ্ঞের মূলক্কপে বর্ণিত হইল) 

ক কারওবৃহ ব। গণডবযছ নামক বেখদ্ধ সুত্র | 1 ছন্দোঁবদ্ধ নঙ্ু। 
এন্ছেও প্রাপিবাত্রের একদা উদ্ধর্তী “বাঁলাহু” | 1 কতিপয় খকের গ্রথন-বিশেষ, ব্রিবৎ। পথ 
নামক অঙ্থরখজের অনেক বর্ণনা দেখা যাঁষ। দশ প্রভৃতি তাও নহাব্রাক্ষণের ভৃতীয়াদি 

1 খাছাকে প্রকাঁশিত কারবার জন্য অন্য | অধ্যায়ত্রয়ে বিছিত আছে। 

প্রকাশের আবশাক নাই । থু গায়ত্রীনানে প্রসিদ্ধ খকে গীত সাম। 

1 যিনি এই বিশ্বচরাচরকে ধাবণ করিষা + সামবেদীয অরণযগানের ১,২,১,২১ সাম 

বন্িযা্েন « সামবেদীর জরণ/যগানের ১২,১২৭ ফাঁষ | 



১২কৎ মাধ্যন্দিনী শাখা: । ১৯৫ 
গুলি-এই যজ্ে সফল হউক। এই | দ্বার! এবং জগতীচ্ছন্দের মন্ত্রের প্রভাবে, 

আহুতি হুন্দরন্ূপে গৃহীত হউক । ১ অঙ্গিরা থাবির ন্যায় এই পৃথিবীর উৎ্সঙ্গ 

৯ কত্তিকা। ৰ 
এই কগ্ডিকার মন্ত্রদ্ধয় এবং দশম 

কণ্ডিক "ত্বক মন্ত্রটি- এই খন্্রত্রয় পাঠ 

করত বৈণবীক্চ গ্রহণ করিবে-_- 

হে বৈণবি! অঙ্গিরা খষি ত্রিষ্ট:প্ 

ছন্দে শ্রুত মন্ত্রের প্রভাবে যেরূপে এই 

পৃথিবীব ক্রোড় হইতেই পুরীষ্য অগ্নি 

সম্পাদন করিয়াছিলেনণ'সেইরূপে আমিও 

অগনিচযন কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইয়া,-সবিতৃ- 

দেবতার প্রেবণা-বশে, অশ্থি দেবদ্য়ের 

বাহুযুগল এবং পুষ্ দেবতার হস্তদ্বয়ের ; 

সাহায্যে ও গায়া্রীচ্ন্দে শ্রুত মন্ত্রে ; 

হইতেইঞ্চ উদ্যোগ পূর্বক প্রীষ্য অগ্রিণ' 
লাভ করিতে পারিব। ১ 

১১ কগ্ডিকা। 

এই অস্ত্রে হিরণযয়ী বা! কল্মাধীর্চট অর 
গ্রহণ করিবে-- 

সবিডৃ-দেবতার প্রেরণাবশে, আমি, 

অনুষ্টপ ছন্দের মন্ত্রে, অঙ্গিরা খবির 

ন্যায়, হিরণ্ৃয়ী অভ্র হস্তে ধারণ করত 

এই পৃথিবীর উৎসঙ্গ হইতেইণা অমির 
জ্যোতি+ সঙ্গহে প্রবৃত্ত হইতেছি। ১ 

শপ 

১২ কণ্তিকা । 
প্রভাবে তোমাকে গ্রহণ করিতেছি। ১২; & অস্রিয় হস্তে লইয়া! যথাস্থানে উপ- 

১০ কণ্ডিকা। বিট থাকিয়াই এই মন্ত্রে অশ্বাভিমন্ত্রণ 
হে বৈণবি। তোমার নাম অভ্রি, ; করিবে-- 

তুমি নারীঞ্চ হইতেছ : আমরা, 'তোমার | হে বাজিন্! উৎকৃষ্ট সংবতকে * 
৬ বেণুশ্বাশ। তথির্টিত খোত্তা। আছ- লক্ষ্য করিয়। অধিবম্থবে দৌড়িয়া আইস । 

বদীষের উত্তরে পূর্বব ছইতেই ই) স্থাপিত | সস 
আছে । ১৯২ পৃ* স্তস্ত ১১পক্ি দেখ। €& পঢাপুক্ুর ছইতে অথব]1 পচাঁপুকুরেয় পচা 

1 এভাবতা পষ্টাপুকুর ছইতে পুরীধা নি | মৃত্তিকা হইতে । 
অর্থাৎ গ্যাশ আস্গিজা খুছিই প্রথমে একাশ 1 শা £ বিচিত্র-বর্ণ] । 

করেন। থা পচাপুকুর ছইভে। ৭ + গ্যাশু। 

£ নারী অরি-শল্য অব! পচ সাধক |. » ভাষ্যকার বলেন সংবৎ শক্ষে এন্ছলে বজ্- 

খোস্তার স্ব, ইন্ছ। কাব্যদাতর। ( তুমি 



১৯৬ যজুর্ধেদ সংহিতা । ১১ষ্জৎ 

হে অশ্ব! তোমার অম্ম ছ্যুলোকে, 
তোমার নাতি অন্তরীক্ষে এবং পৃথিবীই 
তোমার স্ছানক্*। ১ 

১৩ কণ্তিকা। 

' "অনস্তর গর্দভাতিমন্ত্রণ করিবে-- 

] করত. এবহ নিন্দকগণ কর্তৃক ক্রিয়মাণ 

নিন্দাকে আক্রমণ করত আমাদিগের 

কল্যাণকারী হুইয়াঞ্* অত্র পুনবাগত 
হওত পশুপালের মধ্যে দলপতিত্ব লাভ 

কর। ১ নু 

দ্বিতীয় মন্ত্রে এরূপে গর্দভকে তাড়াইযা 

ছে পত্ধী ও যজযাঁন ! তোঁমরাস্উতযে ; দিবে_- * 

ধনবর্ষক, অস্মদাদির হিতকাঁবী, সাধাঁর 

অগ্নির বহনে সমর্থ__এই রাঁসভকে এই 

যজ্ঞকার্য্যে গ্রহণ কর । ১ 

১৪ কশণ্তিকা। 

তদনস্তর অজাভিমন্্রণ টা 

পরস্পর সখ্যভাবাপন্ন আমরা) 

সাহবান্, ইন্দ্রিয়বান্ এই ছাঁগকে দেবত! 

ও.পিতৃগণের তৃপ্তির জন্য প্রত্যেক অনু- 

স্ানেই আহ্বান করিয়াথাকি সুতরাং 
ইনিই আষাদের কার্ধ্যরক্ষক। ১ 

১৫ ক্চিক1 | 

স্পর্শ না করিয়াই, ভয়াছি প্রদর্শন 

দ্বারাই এই মন্ত্র পাঠ করত অস্থুকে পূর্ব 
দিকে তাড়াইয়া দিবে_ 

হে অশ্ব! অস্মদাদির শত্রাদিগকে বধ; 

$ ইহা বিরাট রূপে লে বর্ণনা | 

হে রাপভ। স্বীয় সখা পৃষাঁর সহিত", 

এই বিস্তীর্ণ অস্তীক্ষে গমন কর এবং 

। আমাদিগের তয় বিদুরিত্ করত কল্যাণ 

1 পথে পুনরাঁগমন কর | ২ 
সী 

ষ্ঠ 

| ১৬ কর্থিকা ৷ 

উৎ-। প্রথম মন্ত্রে এরপে অজাকে তাড়াইযা 
৷ দিবে__ 

হে অজে। এই পৃথিবী হইতে পুরীষ্য 

অগ্নি আহরণ কর। ১ 

গাজার 

স্ট যজ্ঞায় ভাঙ্ব নগরের মধ্যে ভ্রমণ কা্রিতে 

থাকিলে লুতরাং শক্ররা মনভ্ভাপে মৃতপ্রায় ও 
নিন্দকের1 মৃকপ্রা হইবে এবং ইহাই বিস্তর 
'কল্যাণ। 

1 ভাবাকার বলেদ * একাকী দুর পথে গদন 
| ডি ফ্রতএব পুধার সহিত গমন বিছিত। 

পৃথিবী” ( 

1 'ভীষাকার বলেন ব্যাত্র্গি ভয় বিদুরিত 

ও 1 



১৯ক৭ 

সেই চতুক্ষোণ গঞ্জে স্থাপিত ম্বৎপিগ্ডের 

সমীপে, এই দ্বিতীয় মন্ত্র পাঠ করত 

বন্ধা যজমান ও অধ্বযুর্ট গমন করিবে 
এবং তৎসহ সেই অশ্ব, গর্দীভ ও ছাগও 

যাইবে_ 

আঁমর1 পুরীষ্য অগ্ধিকে প্রাপ্ত হইতে 

যাইতেছি, অঙ্গিরাও এইরূপ করিযা 
ছিলেন। ২ 

তৃতীষ মন্ত্রে অনদ্ধাপুরুষকে্চ পুরীষ্য- 

ভাবে দর্শন রবিবে-- 

আমর! পুবীষ্য অগ্নির সম্পাদনে প্রবৃত্ত 

হইযাছি; অন্িরাও এইরূপ প্রবৃত্ত হইয়া 
ছিলেন । ৩ সি শাাপ্প শ্্ পিপি 

১৭ কণ্ডিকা। | 

এই মন্ত্র পাঠ করত বল্মীকবপাব দ্বাবাণ* | 

স্লেই স্বপিণ্ড অবলোকন কবিৰে _ 

যিনি উষোদয়ের প্রাক্ কাঁলে (অর্থাৎ 

রাত্রে) অগ্নিরূপে প্রকাশক, যিনি, দিবসে 

সহত্র রশ্মিরূপে ছ্যালোকে উদিত হএন-_ 

ধিনি ছ্যলোক হইতে ভূলোক পর্য্যস্ত 

€ যেব্যক্তি দ্েব-পিতৃ-মনুষ্য কার্ধোে অনুপ- 
হস্ত অর্থাৎ অকর্্মগা। 

1 অর্থাৎ আছবলীর ও সেই মৃহপিণ্ডের 
মধ্যবতী মেই ছিতবিশিষ্ট বাঁলীর চিথির ভিজে 

পথে। বোধ হয ইছা। আম্মেয (গ।াশ্) মৃত্তিকা 
গারীক্ষ। করবার যন্্রবিশেষ 

মাধ্যান্দনী শাখা । ১ 
সর্বত্রই দেদীপ্যমান রহিয়াছেন '_- 

আমরা অধি নাষে প্রসিদ্ধ সেই ফ্েবতাকে 
অন্বেষণ করিতেছি। ১ 

১৮ কগ্ডিকা। 

স্ৎপিগ-সমীপে এই মন্ত্রে অশ্বাভিমন্ত্রণ 

করিবে-- | 

এই বেগবান্ অশ্ব, রণপথে চালিত হইলে 

সমস্ত জঙ্গামভূমি কম্পমান করেন, 

সম্প্রতি এই ঘাঁজ্ঞিক সতাষ আনীত হইয়! 
স্থির চক্ষে এই পিশুকে অবলোকন 

করিতেছেন । ১ 

১৯ কগ্িকা । 

এই মন্ত্রে এ স্বৎপিণ্ডের উপরি সেই 

অশ্বেব'সব্য পদ স্থাপন করিবে _ 

হে বাজিন্! এই ভূমি আক্রমণ করিষ! 

ভূমির দীপ্ত্যাদির দ্বারা ইছাতে অগ্নির 

পরীক্ষা করত আমাদিগকে জাঁনাঁও--যে, 

এই স্বৎখপিগ্ড হইতে অথব! যে স্থান 

হইতে এই হৃৎপিণ্ড আহত হইয়াছে, 

তথায় উদ্যোগ করিলে আমর! পুরীষ্য 

অগ্নি লাভ করিতে পারিব কি ন! £।১ 

থা ০০০ গর 



৩২ 
১১৮ যজর্বেদ সংহিতা । ১১০ 
পপ পপ 

£ 

২০৭ কণ্ডিক!। ২২ কণ্ডিক!। 

অধধর্্য, দেই অঙপৃষ্ঠে, ম্পর্শশূন্য | এই মন্ত্রে শ্বাভিমন্তর করিবে__ 
হস্ত স্থাপন পূর্বক এই মন্ত্র পাঠ করিবে--| হে ধনপ্রদ, বেগবানূ, অশ্ব! তুমি যে 
হে অশ্ব! ছ্যুলোক তোমাব পৃষ্ঠদেশ, ] স্বৎপিওটি আক্রমণ করিয়াছিলে উহা 

পৃথিবী তোমার পাদপীঠ, অন্তরীক্ষই ; বিশেষ কার্ধ্যকর বলিয়' স্থির হইয়াছে 
তোঁমার আত্মা, সমুদ্রই তোমার নিবাঁস- | অতএব আমরা “নাক বলিয়া প্রপিদ্ধ উৎ- 

স্থান । তুমি সঙ্গমে থে আকারে | কৃ স্বর্গারোহণ আশয়ে প্রথমত নেই 

দণ্ডায়মান হইয়াখাক, এই পিখডের উপরিও | স্বপিওটি খনন করত পুরীষ্য অগ্নির 

সেই ভাবে সতেজ দৃষ্টিক্ষেপ পূর্বক | আবিক্ষরণে যত্ব বান হইতেছি। ১ 

দডায়মান হও । ১ ২৩ ক্ডিকা। 
৮ সেই ম্বৎপিণ্ড সমীপে উপবিষ্ট হুইয! 

এই মন্ত্র পাঠ করত এ স্বৎপিগ্ড হইতে ; কাত্মক মন্ু্ধয় ব্যতিষক্তক্রমেক্ক পাঠ 
অশ্বের সব্য পদ অবতারিত করিবে-- করত আহুতিয় প্রদান করিবে-_- 

হে ধনপ্রদ বাজিন্! এই স্থান হইতে | হে অগ্নে!শ মনোনিবেশ সহকারে এই 

উত্তীর্ণ হও! আমাদিগের যদি ভাগ্য | স্ৃতের দ্বারা স্মস্ত্ুবনের নিবাস হেতু, 

প্রসন্ন হইয়াথাকে তাহা হইলে স্থবুদ্ধি | তোমাকে দিক্চিত করিতেছি ।_॥ ভূমি, 
অনুসারে আঁমরা এই ম্ৎপিত্ড হইতে তির্য্যক্ প্রমাণে অতিশ্বয় বিস্তৃত, বয়্:- 
অথব। স্বশুপিখ্ের আধার দেই নট পুই- হ্ষানুস রে অতিরৃদ্ধ, বিবিধ অন্গে পরি- 

রিপী হইতেই পুরীধ্য অগির সম্পাদনে | পুর্ণ এবং সর্বদা সোৎসাহ ও সকলেরই 

উদ্দ্যোশ্দী হইঘ | ১ প্রত্যক্ষগোঁচর। ১ 

৬ * অর্থাৎ এই কণিক।গ্রক মস্ত্রে প্রথমার্ 
ও পররুণ্ডিকাত্মক মন্ত্রের পরান যোগে ম্টক্ঞক 
পাঠ করত প্রথন আঁন্ভি এবং প্রকণ্ডিকাত্মক, 
যন্ত্রের প্রথদান্বও এই কতিকাত্ধক মন্ত্রের পরপর 
ম্বোগে বক্র প্রচ করত বিতীয় অনক্তি। 

1 অর্থাৎ এই প্লিগাররগত পুহীষ্য অগ্রে! 

& বেদ খের শাণ্ুয্াহ নামক মহাষাল 
ত্র েই বালাহ অন্যান সমুক্রশায়ী বলিয়া 

২১ কগ্ডিক। অশ্বপদ্-চিন্তে এই কণ্ডিক। এবং পরকণ্ডি- 

বিস্তারন্ূপে বর্ণিত হইস্ছেন। 



২৮ ক 

২৪ কণ্তিকা। 

হে অগ্নে!* তুমি প্রত্যক্ষ দেবতো- 

মাকে নিষ্ষপট মানসে ভালগূপে ঘ্বৃতে 

সিঞ্িত কবিতেছি, তুমি প্রীতি সহকারে 
এই স্বৃত প্লেবন কর ।--তুমি মর্ত্যগণে 

আশ্রয়ণীষ, দর্শনীয় কান্তিমান্, তোমাকে 

কোন রূপ নাস্তিকও অগ্রাহ্য করিতে 

পারেনা । ১ 

২৫ কণ্ডিকা"। 

এঁপিগ্োপবৰি অত্রিদ্বারা উত্তরোত্তর রেখা- 

্রয় প্রদান করিবে, তন্মধ্যে এই মন্ত্রে 
প্রথমরেখা হইবে_ 

অন্ন রক্ষক ভ্রার্তীরশঁ অগ্নি, যজমানকে 

(মূল্য) বিবিধ রত্ব প্রদান পুরঃসর বিবিধ 

হুব্য স্বীকার করিয়া থাকেন । ১ 

২৬ কণ্ডিকা । 

এই মন্ত্রে এ বেখার উত্তবে দ্বিতীয়! রেখা 
অঙ্কিত করিবে__ 

হে বল জাতাঁ" অয়ে ! তুমি মেধাবী" 
শশী শর্ট 

* অর্থ, হে পুবাধা অনির আশ্রয় & 
1 যেহেতু বল পূর্বক অরশীদ্বয় মন্থন করিয়া 

উত্পন্ন করিতে ছু, সেই: জন্যই বঙ্স-জ।ত 
বলা যায়, 

২৭ 

নাধযন্দিনী শাখা! ২১৯১ 

তুমি সাধুগণের আশ্রয়ু ও অসাধু *বিশ্ম- 
কারী রক্ষোদলের হস্ত! এবংগ্কুমি সততই 
অশহ্য স্বালা-জালে শোভমান, জামর! 

তোমাকে প্রতিদ্দিন অর্চনা! করি | ১ 

২৭ কণ্ডিক1। 

এঁ দ্বিতীয় বেখার * উত্তরে, এই মন্ত্রে 

তৃতীয় রেখাপাত করিবে__ 

হে অগ্নে! তুমি ছ্যলোকে নুর্যরূপে 

উদ্দিত হুইয়া জগতের রস-শোষণাদি 

কার্ধ্য নির্ববাহ করিতেছ, কি জলের মধ্যে, 

কি পাষাণের অন্তরে, কি অরণ্যে, কি 

ওষধিতে --তুমি সর্বত্রই বিরাজমান রহি- 
যাছ, হে নৃপতে ' নরাদিদেহেও পবি্র- 

রূপে তুমিই আধিপত্য করিতেছ ॥ ১ 

২৮ কণ্ডিক।। 

প্রথম মন্ত্রে অভ্রিগ্রহণ এবং পরমন্ত্রে 

"সেই স্বৎপিগ্ড খনন করিবে-- 

হে"অভ্রে। পৃথিবী হইতে পুরীষ্য অগ্নি 

প্রকাশ করিবার অভিপ্রায়ে,_ বাহার 

নিয়োগে এই সমস্ত চরাচর নিযুক্ত 

রহিয়াছে দেই সর্ধবনিয়ন্ত্ দেবতার 
নিয়োগ বশে ও অশ্বিদেবদ্ধয়ের ঘাহুবলে 



ভি 
এব পা দেবতার হস্ত-সাহায্যে, তো- 

মাকে গ্রহণ করিতেছি । ১ 

ভূগর্ভ হইতে পুরীষ্য অগ্নি প্রকাশ করি- 

বার জন্য, অদ্য আমিও অঙ্গিরা খষির 

্যায় খনন কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইলাম ।' হে 

অগ্নে! তুমি জ্ক্যোতিক্মীন্, তুমি হ্মুখ, 

তুমি সততই স্বীয় দীপ্তিতে দীপ্তিমান্ 

এবং প্রজাগণের হিতকারী, কল্যাণম্বরূপ 

তোমাকে এই পৃর্খবীর ক্রোড় হইতে 

লাভ-করিবার জন্য অঙ্গিরা ধষির ন্যায় 

খনন কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি । ২ 

উপ ত 

২৯ কণিকা । 

সেই খাত স্বৎপিণ্ডেব উত্তরভাঁগে প্রাগ্- 

শ্বীব& কুষ্ণাজিন আস্ত ত করিয়া প্রথম মন্ত্ 

পাঠ করত তছুপরি পদ্মপত্র পাতিবে-_ 

হে পত্র। তুমি যাবৎ জলের উপরি তাঁস- 
মান থাক, তৎকালে তোমার চতুম্পার্খেই 

উদকরাশি দর্শকের অতীব প্রীতিপ্রদ হইয়া 

থাকে; তুমি" অগাধজলে বর্দঘমান হওত 

এতাছৃশ বৃহদাকার হইয়াছ ,_ অদ্য তো- 
মাকে পুরীষ্য অগ্নির আধার করিতেছি ।১ 

€ রি ॥ 

* অর্থাৎ সেই মৃগচশ্মের শিরোদেশ পূর্বর্ব- 

ভাঁগে এবং অধোদেশ পশ্চিম ভাগে থাকিবে । 

যজর্বেদ সংহিতা। ১১ ভাৎ 

দিতীয় মন্ত্র পাঠ করত & পত্র বিশ্তীর্ 

করিষে-_- 

হে পত্র! তুমি ছ্যুলোকের ন্যায় উরু- 
ভাবে প্রধিত হও। ২ 

৩০ । ৩১ কণিকা । 

এই মন্ত্রবয়ে সেই পাতিত কৃষ্ণাজ্িন 

এবং পুদ্কবপর্ণ উভয়ই একত্র স্পর্শ 

কবিবে-- ট 

ছিদ্রশূন্য স্নিস্তীর্ণ, অবকাশবান্ তো 

মর! উভয়েই এই পুরীষ্য অগ্নিকে আচ্ছা- 

দন কর--ইহাঁকে ধারণ কর, তোমব! 

ইহার বর্মরূপ এবং যজমামের শর্দম্বরূপ 

হও। ১ 

স্বর্গবিৎ তোমব। শ্বত:-গ্রবৃনত হইয়াই 

যেন এই জ্যোতিশ্বান্ আগ্নকে স্বর্গলাভের 

জন্য বক্ষ-শ্ছলে ধারণ করিতেছ, এইরূপে 

চিরদিনই হৃদয়ের মধ্যে ধারণ করত 

আচ্ছাদিত রাখিয়। থাক । * 

৩২ কণ্ডিক। 

প্রথম মন্ত্রে এ স্বৎপিগড স্পর্শ করিবে-- 

হে অগ্নে। তুমি এই সমস্ত চরাচরের 

পালয্িতা, সর্ধবপ্রথমে অথর্ব খষিই 

তোমাকে প্রকাশ করিয়াছেন । ১ 



৩৬ ক মাধ্যন্দিনী শাখ।। ২০১ 
পবে এই দ্বিতীয় মন্ত্র এবং ৩৩ হইতে রণক্ষেত্রে যোদ্ধারা ব্যবহৃত কুিয়! 

৩৭ পর্যন্ত পঞ্চ কুণ্ডিাত্বক পাঁচটি, এই থাঁকেন। ১৩) 

ছয়টি মন্ত্র পাঠ করত এ স্বৎপিণ্ড উভয় 
হস্ত দ্বারা এই কৃষ্ণাজিনে পাতিত পুক্ষব- 

পর্ণেব উপরি রক্ষা করিবে-__ 

হে অগ্নে! এই বিশ্বসংসীরের কার্য্য- 

নির্ববাহক, ক্ষিত্যাদি সমস্ত ভূত পদার্থর 

শিরম্বরূপ (প্রধামি )-_পুক্ষর্ হইতে, 

তোমাকে সর্বপ্রথমে অথর্ববাঁ খষিই 

প্রকাশ করেন । ২ (১) 

০ম ও 

৩৩ কণ্ডিকা ॥ 

তুমি বৃত্রহা, তুমি পুবন্দর, তোমাকে 

অরথ্ববা খধিব পুত্র দধীষি খষিই সর্বব- 

প্রথযে কাঁধ্যে ব্যবহৃত করেন । ১ (২) 

৩৪ কণ্ডিকা। 

শরে বুষরাঁজাঃ পথে, দহ্্যদলের আক্রু- 

মণে স্বীয় প্রত্যুৎপন্ন মতিত্ব গুণে তো- 

মাকে লাভ করির1 ব্যবহার করত সেই 

সমস্ত দন্থ্যকে পরাজিত করেন এবং সেই 

অবধি তোমাকে ধনঞ্জয় জাঁনিয়া প্রত্যেক 

 পুদ্কর শবে জল আঁপো বৈ পুক্ষবং, 

শপথ শর্ত ৬১৪১২,২। 

৩৫ কণ্ডিক1। 

আইবানকার্ষে; নিযুক্ত হে অর্নে! তুমি 

এই কুষ্ণীজিনে পাঁতিত ুষ্করপর্ণকে স্বীয় . 

বাসস্থান জানিয়।, ইহার উপরি অবস্থিতি 

কর, এই সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত যজমানকে 

যজ্ঞফল প্রাপ্ত কবাও। তুমি দেবগণের 

হবি বহন করিয়াথাক অতএব দেবগণের 

প্রিয়তম । এই যজমাঁনকে অতিবিস্তুত 

যশ প্রদান কর । ১ (৪) 

৩৬ কশ্তিকা । 

* অগ্নি, তুমি যে কোন কার্য প্রবৃত হও 

(কেহ তাহা রোঁধ না! করিলে ) অবশ্য 

তাহাতে কৃতকার্ধ্য হও ; তোমার" বুদ্ধি 

অত্যৎকৃষ্ট ; তুমি পৃথিবীর প্রধান নিবাসী 

তুমি সহত্র-পোষধী, তোমাব ভিহবা 

(স্বালা) অতীব পবিত্র, তুমি স্বীয় কর্তব্য 

বিলক্ষণ অবগত আছ এবং তাহাতে হ্- 
নিপুণ , অধুন| হোতৃধিষ্াদিতে বথাক্রমে 

গম্ল করত প্রদীগুরূপে হোতৃকার্ধ্য সম্পন্ন 

কর। ১ (৫) 



০৭ 

৩৭ কণ্ডিকা। 

হে যজ্ঞেরউপযুক্ত, প্রশস্ত, অগ্নে ! তৃমি 

দেবখণের প্রিয়তম, মহান্, এই কৃষ্ণাজিনে 

পাঁতিত পুষ্করপর্ণে সম্যক্রূপে আসীন 

“হু এবং পরে হোতৃধিষ্যাদিতে 'উপ- 

স্থাপিত হইয়! প্রদীণ্ড হও, অনস্তর আ- 

হুতি প্রাপ্ডে দর্শনীয়, সঘন ধূম উদগীরণ 

কর। ১(৬) 

সী 

৩৮ কগ্ডিকা। 

এই মন্ত্রে সেই মৃৎপিগুস্থ গর্ভে জল 
সিঞ্চন করিবে-- 

অস্বতরূপিণী জল দেবীবা, প্রজাঁবর্গেব 

আরোগ্য কামনায় এই গর্তে সিঞ্চিত 

হইতেছেন ,_ এইরূপ দিঞ্চি স্থান হই- 

তেই উৎকৃষ্ট ফলবান্ ওষধি ভৃণ সকল 

উত্তিন্ন হইয়াথাকে | ১ 

সপ 

৩৯ কণগ্ডিকা। 

এই যন্ত্র পাঠ করত সেই পিগুস্থ গর্ভে 
বায়ু প্রধেশ করাইবে__ 

উত্তানরূপে অবস্থিত, হে স্বপি । 

তোমার এই বিকসিত হৃদয়ে, অন্তরীক্ষ- 

গ্ৰেদ সংহিতা । রর গু 
১১ ৩৯ 

দেব! (বাঘে! £) যে তুমি, সমস্ত দেব- 

তারই প্রাণরূপে এই জগতে অবাস্থতি 

করিতেছ, অদ্য সেই তোমাকে (প্রাণরূপে 

নিবসতির জন্য ) এই স্বুতৎপিগড প্রদত্ত 

হইতেছে । ১ 

৪* কণ্ডিক। 

প্রথম মন্ত্রে সেই পতিত কৃষ্জাজিনের 

প্রাস্ততাগ সকল উর্মুখ কবিয়। বন্ধনার্থ 

সংগ্রহ করিবে-- 

হন্দবরূপে সমুত্পন্ন এই অগ্নি স্বীয 

জ্যোতিব সহিত এই ন্বর্গতুলা, ববণীষ, 

কৃষ্ণাজিন-নির্ট্িত গুহ প্রাপ্ত হউন। ১ 

দ্বিভীষ মন্ত্রে 'ত্রিরত মুগ্ত-যে'ক্ত, দ্বাব! 

এঁ প্রান্ত কল একন্ত্র কবিয়া ভালগূপে 

ধন্ধন করিবে-- 

হে বিভাবসো আগ্নে। এই বিচিত্রবর্ণ 

কষ্ণাজিন রূপ বদন পবিধান কর । ৯ 

৪৯ কণ্তিক1 1 

সেই কঞ্চাজিনে বদ্ধ ম্বপিগু গ্রহণ করত 

এই মন্ত্র পাঠ পুর্র্বক উদিত হুইবে__ 

হেঃমন্দর-যাগ-নির্ববাহকঃ অগ্নে । উত্থান 

চারী বাঞু সম্যক্রূপে প্রধিউ হউক । হে , ধর-- দৈংবুদ্ধি-অনুপারে আমাদিগের 



8৫ কৎ 

কলাণ কর গ্রবহ অশ্মরদাদির স্তুতিবশেঃ 

মাধ্যন্দিনী শাখা । ২০৩ 
_পাশিিিীীিিটািাশাাসী টিটি 

| ন্দর মুর্তি, তোমাবই , রাত্রিপতে তমো 

প্রানিবর্গের দর্শনবার্থ, মহৎ প্রকীশরূপে ; নাশক, নানাবর্ণ রশ্মিজালে খিচিত্র শোভা- 

প্রকাটত হও। ১ 

৪২ কণ্ডিক ॥ 

নেই স্বৎুপিণ্ গ্রহণ পুরঃসর এই মন্ত্র 

পাঠ করত পূর্ববাভিযুখে (ঘ্ঘে স্থলে মে 

অশ্বাদি মাছে) গমন, করিবে. 

হে দেব । (যাবৎ তোমাকে বহন করি- 

তেছি তাবৎ ), আমাদিগের কল্যাণার্থ ॥ 

উদ্দ্ধই অবশ্থিতি কর। দেবগণের হুবি- 

বহুনে সমর্থ, জ্বালা সমুছের' সহিত আমর 

তোমাকে আহ্বান করিতেছি; তুমি 

উ দ্ধ উদ্দিত সবিতা দেবতার ন্যায় অন্ন 

দাতা হও ।১ 

৪৩ কণ্তিক। 

পবে এ পিগ সেই অশ্বাদির সমীপে 

উপস্থিত করত ভূমিতে রক্ষা করিয়া ; 

অশ্বকে অগনিবূপে লক্ষ্য করত এই মন্ত্র 

পাঠ করিবে - 

হে অগ্নে। তুমি এই দ্যাবা'পৃথিবীর 
মধ্যে সমুভ্বল -রহিয়াছ ; _ওষধিপর্কলের 

পোষয়িতাঃ উদ্ধে উদিত এই (চক্র) হ্ু- 

সম্পন্ন এই শি (নবোদিত সুর্ধ্য ) মূর্তিও 

তোমারই এবং এই জগতের পরি- 

মার্কাবী অন্তবীক্ষভাগে, স শবে 
হঠাৎ প্রদীপণ্ত (বিদ্যুৎ ) ক্োতি* 

তুমিই,। ১ 

] 8৪ কণিকা । 

অনন্তর রাসভকে লক্ষ্য করত এই মন্ত্ 

পাঠ করিবে - 

হে গমনক্ষম বাসভ' দৃঢ়কাষ হও _ 

বেগগমনে অশ্ব € হও -শ্বীয পৃষ্ঠ বি- 

। স্তীর্ণ কবত এই পুরীষ্য অগ্নি গ্রহণ কব- 

এই পুরীষ্য অগ্রিকে বহন কর । ১ 

পল ০.৯ স্পপশীপপািশ 

স্পা আল ও 

৪৫ কণ্তিক। 

অনস্তব অন্তাকে লক্ষ্য করত এই মন্ত্র 

পাঠ করিবে - * ঃ 

ূ হে'অগ্নির প্রিয়পণ্ড ! *মর্তাধাসী প্রজা 

র গণের পক্ষে কল্যাণ প্রদ হও,দ্যাবা 

ঞ্ ছাগকে অশ্ব প্রিয়প্রণ্ড বলা যার শত 

পথ 9,8৪৪) এচ জনই পুরাণে অগ্নির বাছুন 

| ছাগ উদ হইযাছে। 



০৪ 

পৃথিবীকে শোকান্বত করিও না অন্ত- 

রীক্ষকে শোকান্থিত করিও না- এবং 

বনস্পতিদিগকেও শোকান্থিত করিও 

না। ১ 

৪৬ কগ্ডিক।' 

এই কঞ্চিকাব প্রথম মন্ত্রে অশ্বেব উপরি 

এ পিণ্ড ধারণ কবিবে- 

অশ্ব। পুরীষ্য অগ্নিকে ধারণ কবত রান 

তকে পশ্চাৎ ফেলিয়! ত্রেষা শব্দ পুর্ববক 

বেগে আগমন কর 1-- 

তোমাব পবমায়ু কাল পূর্ণ হইবাব পূর্বে 

যেন তুমি ব্যাপা্দত না হও ১ 

অনন্তব দেই পিগু অশ্ব পৃষ্ঠ হইতে 

লষ্টুয়া এই মন্ত্র পাঠ পুর্বক রাসভ-পৃষ্ঠে 
ধারণ করিবে-_- 

হে রাসভ । কল হইতে সমুপন্ন “সমু- 

'্রিয় নামে প্রলিদ্ধঃ যজ্তঞকল বর্ষণে সমর্থ 

যজর্ধেদ সংহিতা! । ১৯ সং 

৪৭ কণ্তিকা। 
প্রথম মন্ত্রে এ পি জজোপরি স্থাপন 

করিবে-_ 

হে অগ্নে। তুখি ধাত এবং তুমিই সত্য, 

এই অজোপবি রক্ষিত হইতেছ। ১ 
অনস্তর অধ্বয্যুয় আহবনীয়-সমীপে 

সহ্যকৃরূপে অগ্রি প্রস্বলিত করিধ। দ্বিতীয় 

মন্ত্রে অনদ্ধা! পুরুষকে মমীক্ষণ করিবে-_ 

অঙ্গিবা ধষির ন্যায় আমরাও এই পুরীষ্য 

অগ্নিকে সঙ্গহ কবিতেছি। ২ 

ইতি পূর্বেই উদ্ধত আহবনীয়ের উত্তরে 

জলসিক্ত মার্জ্ছিত, বালুকাময়, পরর্বন্ধার 

উৎ্কুষ্ট পরিরৃত স্থান প্রস্ততীকৃত রহি- 

য়াছে ; এই তৃতীয় মন্তর“এবং পরকণ্ডিক!- 

সবক মন্ত্র পাঠ করত সে স্থলে এ পুবীষ্য 

অগ্নির আধার সেই পাঙ্কল মৃত্তিক! স্থাপন 

করিবে-__- 

হে ওষধিসকল 1! তোষরা এই স্থলে 

আগমন 'কব-( আনিয়া ) এই স্থলে 

এই পুবীষ্য অগ্নিকে ধাথণ কবত, যজ্জীয়' | আগত, কলাণকব, এই অযিকে আমোঁ 

কার্ষেরর উপযোঁগতা পাঁভ কর ₹' 

তৃতীয় মন্ত্র পাঠ করত উহ! এ পাঁসভ 

পৃষ্ঠ হইতে উত্তোলিত কবিবে - 

হে অগ্নে। হবি ওক্ষণার্থ আগমন কর । ৩ 

দিতকর হে অগ্নে। তুমি আমাদের 

] ব্যাধি এবং ছুর্ভিক্ষ পীড়ার শাস্তিকারক 

হইয়া এছ স্থলে অবস্থিতি কর -আমা- 

1দগেক্কা ছুর্ম' 5 নাশ কর। ৩ 



এ... -..--াহাজিমা লোম... 
৪৮ কণ্ডিকা। সেই পিণ্ডে পর্ণ-কষায় পক জল* পিঞ্ন 

হে ওষধিসকল ! (তোমরা! এই অগ্রিকে | করিবে _ 

পতিত্বে স্বীকার কর-_এই অগ্নিই ধতু- | হে জলদেবীসমূহ! তোমরা যেহেতু 

কালে তোমাদের সনাতন যোনিদেশে ' প্রসিদ্ধ কল্যাণকারিণী মতএব আম।দি 

প্রবিষ্ট হুইয়। গর্ভরূপে পরিণত হইয়া | গতেনানাবিধ রসতোগে এবং রমমীয়, 

থাকেন* শ্ুতরাং তোমরা ইহারই অনু ; স্তরমহৎ দর্শন কার্যে সমর্থ করিতেছ 1.১ * 

গ্রহে স্বন্দর কুম্থমে শোভিত হইয়া পরে মাতাযেরূপ শ্রীতি প্রফুল্ল চিন্টে বালককে 

অতীষ ফল লাভ করিয়থাক ॥ ১ স্বধোপমস্তন্য পান করান, তোমরাও 

| সেইরূপ আমাদগকে স্বীয় কল্যাণতম 

৪৯ কণ্ডিক! । রসের আধকাবী করিতেছ। ২ 

এই মন্ত্রপাঠকরত সেই পি এই স্থানে | তোমাদের যে গুণে এই চরাচব চরতৃপ্ত 

স্থাপনানস্তর এ পি বাহক ছাগের কতক । হইতেছে, আমরা পধ্যাপ্তরূপে নেই গু 

গুলি লোম গ্রহণ পুব*নর অশ্বাদি ভোগ করিতে পার! হে জলদেবা- 

বাহন ত্রয়কেই ঈশীন কোণাভি মুখে ত্যাগ লমুহ! আমা।দগকে এতাদৃশ প্রসাদ 

করিবে-- 

ছে অগ্নে ! সবলে প্রদীপ্ত তুমি, শত্রু 
গণকে, রক্ষোদলকে এবং ব্যাধিসমস্তকে 

বিশেষরূপে বাধ! দাও। হুন্দর হখাকরঃ 

সুন্দর আহ্বানীয়, এইপ্রবৃদ্ধ অগ্রির' প্রণয়ন 

- কার্যে; নিবিষ্ট আমর! যেন হথী হই. ১ 

কর। ও 

৫৩ কণ্চিক। 

এ কর্দম পিগে এই মন্ত্রে ছাগলোম 

মিশ্রিত করিবে - 

মিত্র «দবতাণ* এই ম্বৃতিকানম্হকে ছ।গ- 

লোমরূপ জ্যোঁতর সহিত হন্দররূপে 

মিশ্রিত কারতে সহায়, হইয়।ছেন) সুজত, 

০ 

৫* 1৫১1 ৫২ কণগ্ডিকা। 

পঞ্চাশত্প্রভৃতি কর্ডকাত্রয় পাঠ* করত | 

পিতাই শ্বয়ং পুজ্র রূপে প্রকশ পান, অর্থাৎ পলাশের ছ'লর কাথ। 

এই জন্যই সহংশ্িণীক় ল।মাস্তব “জারা” । | 1 দাক্ষণ হস্ত। 



২০৬ যজুধেদ সখাহতা। হৎ অআৎ 
চে 

জাতিবেদা, অগ্নিব আধার হে কর্দম-পিও্ড! , এই স্বৃত্িকাকে বন্থগণ এবং রুদ্রেগণ স্বরূপ 

আমি ইহাই সহায় তায় তোমাতে সুন্দর অঙ্কুলিচয় সমন্থিত হস্তছয়াদি ঘারা বিশেষ 

রূপে ছাগলেম মিশ্রিত করিতেছি, ৷ মর্দনাদি করত স্বকোমল করুন। ১ (৫৫) 

প্রজাগণ আরোগ্য লাও করুক ।১ হে অদিতে !% হুকপদ্দাণ* স্ুকুরীরাধ, 

লং স্বোপশাধা সেই দিনীবালী দেবী উখা'- 

৫$ কণ্ডিকা। ূ প্রস্তুত করিবার উপযুক্ত কোমলীরুত 

পবে এই মন্ত্রে উহাতে শক রা লৌহ | স্বৃত্তিক তোমার হস্তে সমর্পণ করুন ।১(৫৬ 

কিউ" ও পাষাণ চর্ণ মিশ্রিত কণিবে_ | অদিতি দেবতা! স্বীয়, সামর্থ্য যথাশক্তি 

যে রুদ্রলকল এই পুর্থবীতে শকরাদি ; উৎকর্ষ বিধান পুর:সর উা প্রস্তুত করুন 
মিশ্রত করিয়। ইহ হইতে ই বৃহৎ জ্যোতি ! এব এই আম-উখা, মাত! যেরূপ পুত্রকে 

সন্দীপিত করিযাছেনঃ উ,হাদেরই কীর্তি | ধারণ করেন সেইরূপ সযত্বে ধার্ধ্য জ্ঞানে 

স্ববস এই শুভ্রসরণ ভানু ছ্য মগ্ডলে | স্বীয় গর্ভে অশ্িকে ধারণ করুন 1১(৫৭) 

প্রতি'নয়ত দেদীপ্যমান বহুযাছেন । ১ অনন্তর যজমান-পত্ী এ প্রস্তুত স্ব পিগু 

সি হইতে কিঞ্চিৎ ম্বত্তিক! লইয়। দ্বাদশঙ্গুলি 

৫৫1 ৫৬ ৫৭ কণ্ডিক। ব্যবধানে স্থানভ্রয়ে রেখাবিশিষ্ট অষাঢ় 

এই কু্ডিকাত্রয় পাঠ কবত এ ছাগ- | নামক ইক! প্রস্তত করিলে পরে যজমান 

লোমাপ্ধ মিশ্রিত মৃত্তিকা মর্দন দ্বাবা | এ পিগু হইতেই স্বত্তিকা গ্রহণ পুর্ববক ৫৭) 

ঠালিয়া কোমল কবিবে - | কাকার শেষভাগ রূপ দ্বিতীয় মন্ত্র পাঠ 

করত স্বয়ং উথা প্রস্তুত করিবে-- 

_* আরদিতি-অদীনাঃ ইনিই বুদ্ধি, উত্ঠাকেই 
সিনীলাতীঞ্ুছেলতা ছু।গলোমা দ মিশ্রিত 

নু 

১ ্ সিকত৷ | হস্ত পদ।দি ও চক্ষু কণা? ইন্্রিয় দেবত।দিগের 
1 কিও শবে মে কেন ধতুর মশ ভাগনুভর।ং মহ বল যায় । 

লৌহন্উি লোৌ-মল। + কুপর্দ শবে কেশ বিন্যাস, ল্ুক্দর কেশ 

| ৰনয।স যাহার তাহাকেই হুফপর্দা কছে। 
$ কুরীর-এগকাদভরণ। থু বিলাল চতুব1 
৮ পাকপাত্র (হাড়ি) 

+ পরিপক হইবার জন্য । 

$টীক্ক।র বশেন-সিশী লী শক্ষে 'চত্দু- 

কফলংুক্ত অমবর্স তিমানিণী দেত। খত 
মনণ্ড চক্রদৈবত অতএব এস্থলে মনের প্রতি 

নিষে।গই সম্ভবপব | 



মাধ্যন্দিনী শাখা । ২৭ 
হে স্বৎপিগড ! তুমি যজ্জের মস্তক স্বরূপ | প্রভাবে নির্মাণ করুন। তুমি ঘেহেতু, 

৫৯১ কৎ 

হইতেছ। ২ (২৭), 

৫৮ কগ্ডিকা ॥ 

প্রথম মন্ত্র পাঠ করত এ সৃত্তিক! প্রথিত 

করিবে_ 

হে উখে! অঙ্গিরা খবির ন্যাঁষ বস্থ 

দেবতারাও গাযত্রীঞ্ছন্দের প্রভাবে তো- 

মাকে নিশ্মীণ করুনএ তুমি যেহেতু পৃথিবী- 

রূপ। স্তরাঁং যাবচ্চন্দ্রার্ক স্থাঁধী। আমি 

এক্ষণে যজমান, "আমাকে পুত্র পৌত্রাদি 

প্রজা, প্রচুব এশ্বর্ধ্য, বথেষ্ট গোধন ও 

প্রশস্ত বীর্ধ্য প্রদান কর 'এবং সহো- 

দ্রগণের সহিত আ্রার বথোচিত সৌহার্দদ 

পরিবার্ধত কর। ১ 

দ্বিতীয় মন্ত্র পাঠ কবত এ প্রথিত স্ব্তি- 

করি প্রান্তভাগ সমস্ত উদ্ধমুখরূপে তুলিয়! 

প্রথম ধাতু নিম্মীণ কবিবে-- 

হে উথে! অঙ্গিরা খধির ন্যায় রুদ্র- 

দেবতারাও তোমাকে, ্বিষ্ট,প, ছন্দের 

অন্তরীক্ষরূপ] হইতেছ ইত্যান্দ । ২ 

পরে উহা! জলের দ্বার! লিম্পন করিয়! 

হচিক্কণাদদি করত তৃতীয় মন্ত্রে ছিতীয় 

ধাতু ক্নশ্মাণ করিবে-_ 

হে উখে ! অঙ্গিরা খধির ন্যায় আদিতঢ 

দেবত।রাও তোমাকে জগতীচ্ছন্দের 

প্রভাবে নিশ্মাণ করুন। তুমি যেহেতু 

দিক্চয় স্বরূপা হইতেছ ইত্যাদি । ৩ 

৫৯ কণিকা । 

অনন্তর এই প্রথম মন্ত্রে উখার উর্ধ- 
পরিমাণকে অংশত্রয়ে বিভক্ত করিয়া 

অংশছ্য়েব উপরি ও তৃতীয়াধশের নিলে 

ম্মমধী মেখলা নিশ্মিত করত উহা 

সজ্জীভূত করিবে এবং পরে এ মেখলান্ু 

উপরি "চতুদ্দিকে চারিটি " সতন* নির্মাণ 

কবিবে-- 

হে স্বৃতিকা-নশ্মিত রেখে ! তুমি অদ্দিতি 

দেবতার প্রভাবে এই উখার কাকীগুণ- 

_-1 স্থানীয়া হইয়াছ । ১ 

শা পািশশাািকি * পেটা তৈজন ঘটাদ্ি যেরূপ ভাগন্বষে |. টা ্ 

শিল্সিত হইয়। থাকে, পুর্ববকালে ম্ৃত্তিকান্ধ হাডি স্ৃতিক।র মস্যাধার,। ঝলকেপা খাহাতে 

প্রন্থতিও রন্নপেই নিশ্মিত হইত, এ ভাগদ্ব়কে | হুত্রবস্ন ঘার। 'অস্কুলিতে লইর। পাঠশাল। গমন 

সংক্কত ভাষায় কপালঘ্বর এবং বৈদিক ভা | করে, তাহা ম্মরণ করিলেই এই উতর আকৃতি চু ষ্ু 

ধাতুছষ বলাঘাষ। ] মানস-পটে চিত্রিত হইবে! 



২০৮ 

দ্বিতীয় মন্ত্রে উখার মুখভাগ নির্মাণ 

করিবে-_- 

হে উখে! অর্দিতি দেবতার প্রভাবে 

তোমার এই মুখ বিনির্দিত হইতেছে । 

তৃতীয় মন্ত্রে দেই হবনির্দিত উ ভূমিতে 

রঙা করিবে-- 

দেবমাত। অদিতি এই বিস্তৃত স্ৃগ্য়ী ; 
উখা প্রস্তত করিয়া অগ্নির উপরি পাক- 

কার্য সম্পাদনার্থ স্বীয় পুত্রবর্গকে প্রদান 

করিতেছেন । ও 

অর পাকার 

৬০ কণ্ডিক। | 

সপ্ত অশ্বল*% দক্ষিণাগ্নিতে প্রদ্বলিত 

করিয়া এই কগ্ডিকাত্মক সপ্তমন্ত্রে একৈক 

ক্রমে এ উখার মধ্যে ও বাহিরে ভ্রমণ 

করাইয়া উহা! ধ্ম-সম্তপ্ত করিবে-_ 

হে উতে! অঙ্গির। খষির ন্যায়, বন্গুগণও 

তোমাকে গায়ত্রীচ্ছন্দের প্রভাবে ধূর্পিত 

করিতেছেন(১)1-_ ক্ষ€্রে দেবতারাও তো- 

মাকে ত্রি্প্ ছন্দের প্রভাবে ধুপিত 

যজরেদ সংহিতা! | ১৯ অৎ 

তোমাকে অনুষ্টপ, ছন্দের প্রভাবে 
ধৃপিত করিতেছেন (8), ইন্দ্র তোমাকে 

ধুপিত করিতেছেন (৫)। বরুণ তো- 

মাকে ধুপিত করিতেছেন (৬)। বিষুঃ 

তোমাকে ধুপিত করিতেছেন (৭)। ১--৭ 

, ৬১ কগ্ডিকা ॥ 

অধাঢ়।) উখা। ও বিশ্বজ্যোতি_-এই ম্বৎ- 

পাত্রত্রয় অগ্নিপকক করিবার জন্য প্রথম 

মন্ত্রে অভ্রিব ছ্াবা চতুর একটি গর্ত 

খনন করিবে-- 

হে গর্ভ! সমস্ত দেবগণের অধিষ্ঠাত্রী 

দেবমাতা, অদিতি দেবী এই ভূ-পৃষ্ঠে 

খনন ক্রিয়ার" দ্বারা তোমাকে নিষ্পন্ন 

করুন । ১ 

দ্বিতীয় মন্ত্রে এ গর্ভে অধাঢ়া স্থাপন 

করিয়। তাহার উত্তরভাগে অধোমুখ উৎ| 

স্বপন করত তঠ্পরি তৃণাদি আচ্ছাদিত 

করিবে-- 

হে উখে ! সমস্ত দেবগণের 'অধিষ্ঠাত্রী, 

করিতেছেন (২)।-_ আদিত্য দেবতারাও : দেবপত্রী, ওষধিঞ্ দেবীরা তোমাকে এই 

তোমাকে জগতীচ্ছন্দের প্রভাবে ধূপিত ভূ-পৃষ্ঠে পোষণ করুন । ২ 

করিতেছেন (৩)। বিশ্বেদেব। দেধতারাও 

৬ অশ্ববিষ্টার হুদীর্ঘ ছল বড় বড় খুঁটে । 

পরে এ উখীরই নিকটে অমন্ত্রক বিশ্ব- 

৬ ভূগাদি ইন্ষন। 



৬৩ কৎ মাধ্যন্দিনী শাখ।। ২০৯ 
জ্যোতি স্কাপন করিয়া দক্ষিণায়ি হইতে | হইলে এই মন্ত্রে শ্রপণগুলি* পৃথক 
আনীত অগ্নি দ্বারা, এই তৃতীয় মন্ত্র পাঠ 

করত উহা! প্রদ্থলিত করিবে. 

হে উখে! সমস্ত দেবগণের অধিষ্ঠাত্রী 

দেববানী ধিষণ1% দেবী এই ভূ পৃষ্ঠে তো- 

মাকে ভালরূপে প্রস্থলিত করুন । ৩ 

চতুর্থ, পঞ্চম ও হষ্ঠ মন্ত্র পাঠ করত এ 
পাঁকণ দর্শন কাঁরতে থাকিবে. 

হে উখে ! সমস্ত" দেবগশের অধিষ্ঠাত্রী 

বরুত্রীগু দেবী তোমাকে "এই ভু পৃষ্ঠে 
পরিপক্ক করুন (৪)।-_হে উখে! সমস্ত 

দেবগণেব অধিষ্ঠাত্রীগ্লাথ দেবী তোমাকে 
এই ভূ-পৃষ্ঠে পরিপক্ক করুন (৫)।--হে 

উতে! অচ্ছিন্ পত্রীজনি +দেবীরাতোমাকে 

এই ভূ পৃষ্ঠে পরিপক করুন (৬) ।8--৬ 
পিক 

ক 

৬২ কণ্ডিক। 

পরে এ উথ৷ প্রভৃতি পাত্রত্রয় স্থপক্ক 
এরি টির উর এলি 

গু ফুৎকারাদি। 

1 পাকম্পকুষ্তকারদিগেব ভাটি ( পোৌঁধাঁন )। 

1 অহোঁরাত্র, এতাবতা অহোরাত্র নিরশুর" 
উহা! পটিপক হইবে। 

থর গা শবে টবদিকছনদ, এভাবদ্ধা যাৰৎ 
পরিপর হইবে তাবৎ নিরস্তর বেদ পাঁঠ হইবে। 

+ জনি শবে এস্থলে নারী, গন্ব-কাষ্ঠ 

ও নক্ষত্র-এই ভ্রিবিধের অন্যতম। 

করিবে-- 

অন্মদাদ্দির পোষয়িতা মিত্র দেবতার 

চিরদিন সর্বত্র স্থপ্রসিদ্ধ, রক্ষণ বিষয়ক 

যশ/'কি বিচিত্রণ* ? ১ 

৬৩ কঙ্ডিকা। 

প্রথম মন্ত্রে তপ্মগুলি পৃথক্ করিবে-_ 

হে উখে! যে সবিতা দেবতার হুন্দর 

পাণিঞ? এবং অঙ্কুলিুলিও অতি্দ্দর, 

তিনি তোমাকে এই ভম্মাচ্ছাঁদন হইতে 
প্রকাশ করুন। ১ 

ছিতীয় মন্ত্র পাঠ করত এ অধাঁটাকে 

বহিষ্কৃত করিয়া পরে উথাকে উর্দমুখ 
করিবে 
" হে উে! তুমি স্বগ্য়ী, এতাবৎকাল 
স্বতিকাতেই অবস্থিতি করিয়াছ অতএব, 
বিশেষত সবিতা দেবতার অনুকম্প্রায় 
ভবসাঁ করি কোনরূপ ক্লেশই পাও নাই, 
এক্ষণে উত্থিত হও--স্থীয় যশে দ্বিথিদিক্ 
পরিপুর্ণ কর। ২ * 

ক 

পসসসসপসসসসসপপসপা 

* অর্ধাভল্ম ও অক্কারকপে পরিণত তৃ৭ 
কাষ্ঠাদি। রি 

1 অর্থাৎ এতাতবশ উত্তাপেও উখা গুভৃতি 
ক্কটিত, চটিত হয নাঁ। 

£ মপিবন্ধের উপরিভাগকে যাহ 

আধোস্ভাগকে পাণি'বল] ঘায়। 
এবং 



২১০ যজুৰেদ সথাহতা। ১১ তৎ 

৬৪ কণিকা । বিশ্বেদেবা দেবতারা তোমাকে অনুষ্ট প. 

প্রথম মন্ত্রে উখ! হস্তদ্বয় দ্বাব। ধারণ | ছন্দের প্রভাবে ছাগছুদ্ধে সিঞ্চিত কি 

করত পাঁক হইতে নিক্কাশনকরিধে-- | ছেন (৪১। ১৪ 

হে উখে ! এক্ষণে ভূমি দৃঢকায় হুইয়াছ [ ইতি উা সম্ভরণ ] 
অতঃপর এই পাক হইতে উত্থিত হও _- 

“উদিত হইয়। কার্য্যোপযোগিনী হও । ১ 

নিষ্ষীশিত এ উথু এই দ্বিতীয় মন্ত্র পাঠ 
করত উত্তরভাগে স্থাপিত উথা-পাত্রেব | করিষ! এবং অন্যান্য ইষ্টকাও শেষ 

উপরি রক্ষা করিবে তর্দনন্তর অমন্ত্রক ূ কবিয়া, ফাল্গুনমাঁসের অমাবশ্যায় দীক্ষিত 

] 
[ 

| 
ৃ 

৬৬ কগ্ডিক!। 

এইরূপে, উথা সম্ভরণ কার্য সমাপন 

বিশ্বজ্যোতি নিক্ষাশিত কবিবে__ হইযা, ওদগ.ভণ হোমকাঁলে সোমমাত্রেই 
মিত্র ! উখা-পাত্র ' এই উখ! যেন স্ফটিতঃ কর্তব্য যে পাঁচটি ওদগ.ভণ হোঁম* তাহ! 

চটিত ব1 ভগ্ন না হয়_-এই অভিপ্রায়ে । করিলে পরে বিশেষত এই অগ্নিচযন 

তোমার উপরি রক্ষিত হইতেছে * ভরস। | যাগে এই কণ্ডিকান্মক সপ্ত মন্ত্রে আরও 

করি ইহ! অবশ্যই যথাব€ু থাকিবে ।২ ; সাতটি ওদগ.ভণ আহুতি প্রদান করিবে-_ 

২ আকৃতির প্রবর্তক যে অশ্নি ভাহাকে 

৬৫ কণ্তিকা ! এই হুবি প্রদত্ত হইতেছে, ইহা স্থন্দররূপ্রে 

এই কণ্তিকাত্মক মনত চতুষ্টয় পাঠ করত | গৃহীত হউক। ১ 

বার-চতুষ্টয় এ উখাতে বাহিরে ভিতরে | মন ও মেধাব প্রবর্তক যে অগ্নি ইত্যাদি।২ 
ভালরূপে ছাগছু মাখাইবে _ চিত্ত ও বিজ্ঞানের প্রবর্তক যে অগ্নি 

হে উখে!বন্গ্রণ তোমাকে গায়ত্রীচ্ছন্দের] ইত্যাদি । ৩ 

প্রভাবে ছাগছুগ্ধে সিঞ্চিত করিতেছেন (১) | বাক্য ও বিধৃতির প্রবর্তক যে অগ্নি 
রুদ্রগণ তোমাকে ভ্রি,প ছন্দের প্রভাবে | ইত্যাদি। ৪ 

ছাগৃছুপ্ধে সিঞ্চিত করিতেছেন (২)।__ | প্রজাপতি নামে প্রসিদ্ধ যেঅগ্নি ইত্যাদি। ৫ 
আদিত্যগণ তোমাকে জগতী ছন্দের শর্ত অধ্যাহের ৭ম কাণিকা দেখ (৫১ পৃষ্ঠা 

প্রভাবে ছাগছুগ্ধে সিঞ্চিত করিতেছেন(৩) | ২ স্তস্ত হইতে )। 



৭০ কৎ 
মনু নামে প্রসিদ্ধ যে অন্নি ইত্যাদি । ৬ 

মাধ্যন্দিনী শাখা । ২১১ 

মাত: উখে। তুমি স্ফূটিত হই না, 

বৈশ্বানর নামে প্রসিদ্ধ যে অগ্নি ইত্যাদি।৭| বীরব€ ধৈর্ধ্যশীলা হও !-অগ্নিও আমার 

পা 

৬৭ কণ্ডিক1। 

এই মন্ত্রে ঈশ্বর স্মবণ করিবে _ 

কি ধনেব জন্য, কি বলের জন্য, কি 

পুষ্টির জন্য, সমস্ত ইউ সাধঢুনর জন্যই, 

এই প্রার্থনার উপযোগিত করিষেন। ১ 

৬৯ কণ্ডিকা। 

হে পৃথিবি । দেবি । উখো? তুমি এক্ষণে 

স্তন চ্তষটয় ধাবণ করত তন্ুরী মায়! 

এই মাঁনবমগ্ডলী যে সর্ববনিযস্ত-দেবতাব | (মোহিনী মুক্তি অবলম্থন কবিয়াছ, ঘজ 

সখ্য প্রার্থনা করে, তাহারই উদ্দেশে এই 

হবি প্রদণ্ত হইতেছে, এই আছুতি স্থ- 

দিদ্ধ হউক । ১ 

্ 

৮ কণিকা । 

অনন্তর দীক্ষণীয় কার্য্যগুলি সমস্ত শেষ 

করিয়। এব কৃষ্ণাজিন দীক্ষাপ্রভৃতি দণ্ডো- 

*চ্ছ যূণ পর্য্যন্ত যে সকল কার্ধ্য সোমযাগ 

মাত্রেই কবিতে হুয তাহাঁগওসমাপন করিয়। 

অধ্বয্যু বা যজমাঁন ঈশীনাভিমুখ অথবা 

পর্ববমুখ থাকিয়! এই কণ্ডিক! এবং "পর 

কণ্ডিকাঁত্বক মন্ত্দ্ধয় পাঠ করত স্বপ্রভ্বলিত 

অগ্নির উপরি প্রথমে শণকুলায়েঞ্চ আচ্ছা” 

দিত পরে যুগ্তকুলায়েণ" পুনরাচ্ছাঁদিত 

উখা স্থাপন কর্বিবে-- 

শণ-নির্মিত, কুলায়সপক্ষিনীড় | 

1 মুগ-নির্দিতঃ কুলায়স্মপক্ষিনীড় | | অগ্নি কহে! 

মানেব কল্যাণার্থ দা হও ;- তোমাতে 

অন্ন পাৰ হইবে এবং তাহাই এই যজ্ঞে 

আবাহিত দেবগণের শ্রীতিকর হইবে 

অতএব কার্ধ্যশেষ পর্ধ্যস্ত তুমি অভগ্নরূপে 

অবস্থিত করত কার্ধ্য সমাপ্ডে উখথিতা 

হুইবা1-_ইহাঁই প্রার্থনীয় । ১ 
এ 

৭০ কণ্ডিকা। 

উথ্যক্ধ অগ্নিতে ভ্রয়োদশ মন্ত্রে প্রাদেশ 

পরিমিত ত্রয়োদশ সমিৎ প্রক্ষেপ করিবে 

এই মন্ত্রে প্রথমত কুার্্্কী সমিৎ প্রদান__ 

ফু দেবতার প্রধান ভক্ষ্য, পলাশ কাষ্ঠ; 

ধাহার প্রধান পানীয়” স্বত; যিনি ববণীয়, 

যিনি বলেতে সমুৎপন্ন হএম, ধাঁহার 

উখার মধ্যে প্রজ্লিত অগ্নিকে উথ্য 



২১২ 

ক্ষমতাদি সমন্তই অতিবিচিত্র, সেই অগ্নি 

দেবতা এই ঝার্শ.কী সমিৎ ভক্ষণ করুন।১ 

৭১ কগ্ডকা । 

এই মন্ত্রে (দ্বিতীয়) বৈক্কতী সমৎ 
প্রক্ষেপ করিবে - 

হে অযনে ! আমরা'কোন সঙ্গ মে শক্র- 

পক্ষীয় সেনাগণ অপেক্ষা হীনবল হইলেও 

তোমার প্রপাদে তাদৃশ বিপৎ-সমুদ্র 

হইতেও যেন উত্তীর্ণ হই | এবং আমি 

যে দেশে বাস করিতেছি ইহা যেন অব. 

শ্যই তোমার রক্ষণীয় হয়! ₹ 

৭২ ক্ডকা | 

এই মন্ত্রে তৃতীয়) ওুভুম্বরী সমিৎ প্রচ্ষেপ 

করিবে 

ছে অগ্নে! বহুজন প্রিয়, পুরীষ্য% তুমি, 

অনেকের বুদ্ধির .অগোচরপ্রায় অতীব 

দুরে থাকিলেও রোহিবশ্বণ' রূপে অত্র 

৬ পুরীষ-পচাঁপাক, তাহা! হইতে উৎপক্ন 

অর্থাৎ গ্যাশ..! 

+ রক্তবর্ণ বাহন «যাহার, তাহাকে রোছি- 

দবশ্ব বল! বায় বন্তত রোহিদশ্ববপোে অর্থাৎ 

প্রনি্ধ দেদ্ীপ্যমান রক্তবর্ণাকীরে। ) 

যজুর্বেদ সংহিতা । ১১ অং 

আগমন কর--প্রকৃত কার্য্যের নির্বাহক 

হও! ৩ 

৭৩ কগ্ডিকা। 

এই মন্ত্রে চতুর্থ) অপরশুবৃকৃণা& সমিৎ 

প্রক্ষেগ করিবে _ 

হে যুব জেষ্ঠ অগ্নে ! আমরা যে কোন 
কাষ্ঠ তোমাতে অর্পন করি, তৎসমস্তই 

স্বতের ন্যায় তোমার প্রিয় হউক-_প্রীতি 

সহকারে ইহ! সেবন কর ! ৪ 

৭৪ কণ্ডিকা। 

এই মন্ত্রে (পঞ্চম) ত্র্ঘশযাণ* সমিৎ 

প্রক্ষেপ করিবে_- 

হে অগ্নে! উপজিহ্বিকাগণণ্ যে কাষ্ঠ 

ভক্ষণ করিয়! থাকে, বত্ররন্দণা যাহাতে 

পরিব্যাপ্ত হয়, ঈদৃশ এই অধ:শযা সমিৎ 

* অর্থাৎ যাহা পরণুস্লকুঠার, ভাহাদ্বারা ছিন্ন 

নহে প্রস্থযুত ঝরিকাদির আঙ্বাতাদিতে ভগ্ন 
--ঈদৃশ যক্তীষ কাষ্ঠ । 

শী বৃক্ষের যে শাখা অধোদেশে শহিত হয় 

অর্থাৎ তৃপৃষ্ঠ আলিঙ্গন করে ভাহাকেই অধঃশয়! 

কছে। * 

$ উপজিদ্বিকাপিপীলিক1 সদৃশ ক্ষুদ্রেজীব, 
ইহারা অধঃশবা শাখাতে প্রায়ই তুষ্ট হব । 

শু বন্দর "ক অর্থাৎ উই । 



৭৮ কৎ মাধ্যন্দিনী শাখা । ২5৩ 

তোমাতে অর্পিত হইতেছে, ইহা,ভোমার ! প্রভাবেই আমর! রণস্থলে দ্ব স্ব শক্রর 

স্বতের ন্যায় প্রিয়,.হউক-_শ্রীতি-সহকারে | পর
াভবে সমর্থ হইয়া! থাকি,। ৭ 

ইহা সেবন কর । ৫ 
৮০০ 

পপ পপ 
৭৭ কণ্ডিক1। 

হে অগ্নে! মার সেনাদলে যে সকল 

সেনা অভীত্বরী*্* আব্যাধিনীণ' অথব্) 

উগণুঞ্চ আছে এবং আমার দেশে যাবৎ 

স্তেনণও তক্ষর +আছে, তৎসমস্তই তোঁ- 

মাঁর প্রভ্বলিত আননে আহত করিতেছি '৮ 

৪৫ কণ্ডিকা। 

অতঃপর ক্রমে আটটি “মন্ত্রে প্রাদেশ 

পবিমিত আটটি পালাশী সমিৎ প্রক্ষেপ 

করিবে_- 

অশ্বারোহী যেরপ প্রতিদিন নিয়মিত 

লমযে অপ্রমত্ ভাবে অশ্বের সমীপে 

অপর্যাপ্ত ঘাম উপস্থিত করে, ছে অগ্নে ! 

তোমার আশ্রিত আমরাও সেইরূপ এই 

দক্ষিণা-সহ সমিদ্রপ অন্ন তোমাতে প্রদান 

ুরববক তোমাকে সন্তুষ্ট করত স্বীয় মঙ্গল 

প্রার্থন। করি ! ৬ 

৭৮ কপণ্ডিব' । 

হে অগ্রে ! মলিক্ল,চগণকে +দংস্ট্া+ দ্বার! 
তস্করদিগকে +জজ্ত্য॥ দ্বারা এবং স্তেনগণকে 

টিনটিন 8 

গু যাহারা রণস্থল হইতে পলায়ন-পরায়ণ। 

1 যাহারা চিরপীড়িত বা অন্ত্রাধাতে অক- 

শ্ণ্য ফ্লেশ-জীবন-ধারী। 

যাহা দের চিত্তের স্থিরতা নাই, কিছু পরলো 

ভন পাইলে বিপক্ষ দলেও প্রবেশ করিতে পারে । 

খু চোর। +- দহ্য (ডাকাইং )। 

+ যাছ।র! গ্রামের মধ্যে প্রকাশ্যে দহ্যবৃত্তি 

করে, তাহাদিগকে মঙ্গিন্ট, কহে ॥ 
এদস্ত-পাক্তির মধ্যে উভয়, পার্খে যে এক 

একটি তীক্ষ দম্ভ আছে ;৪যাহা কেবল মাংস ভক্ষ- 

ণেক্সই উপযোগী, তাহাদিগকেই দংষ্ট বল! 

ষায়। 

+ স্বাহার! নির্জন , পথাদিতে দন্্যবৃতি 

করে, ভাছাদিগকে তক্কর কছে। 

৪ সম্ম খের দীত্ত-পক্তিকে জন্ত্য বল! মাস। 

৭৬ কণ্তিক ॥ 

পৃথিবীব নাভতিম্বরূপ এই উখার মধ্যে 

অয়ি সমিদ্ধ হইলে আমরা অতি প্রচুর ধন 

সম্পর্তির জন্য সেই অগ্সিকে আহ্বান 

করি--তিনি হুবি প্রভৃতি অদনীয় প্রাপ্ডে 

অত্যন্ত ্মামোদিত হএন, যাজ্তিক 

মাত্রেই ইহাকে বৃহৎ বৃহৎ উক্থ মন্ত্রে 

স্তব করিয়া থাকেন, ইনি আমাদের প্রধান 

অর্চনীয়, ইনি সর্বত্রই (বজয়ী, ইহার 



১৪ 

হনুরতদ্বারা ভক্ষণ কর--ইহাবা তোমার 
উৎকৃষ্ট খাদ্যু। ৯ 

৭৯ কণ্ডিক1। 

হে অগ্নে! যাহারা নগরাদি মনুষ্যা- 
লয়েতেই বাস করে, মলিন ও স্তেন 
ন্নামে প্রসিদ্ধ এবং যাহার! অরণ্যাদি 
নির্জন প্রদেশে ভ্রমণ কবে, তন্কর নামে 

প্রসিদ্ধ আর যাহার! গিরি গুহাদিতে বাস 

করে অঘাযু* নামে প্রসিদ্ধ-_এই সমস্তই 

তোমার জজ্ত্য্য়ে গৃহীত হউক । ১০ 

৮০ কণ্তিকা। 

হে অগ্নে! যহার। আমাদের .অরাতিণ* 

যাহা'র। দ্বেষী%, যাহারা! নিন্দকণা এবং 
যাহার। জিঘাংস্থ+--এই চারি প্রকার 

শক্রকেই তন্মসাৎ কর। ১১ 

নে ৮১ কণ্তিকা । 

€হ অন্ন! তোমার প্রসাদে, আম্মার, 

ঞ ইহার! অতি যহ্পামান্য লোভেও মনুয্যের 
প্রান নাশ করে। 

1 অনাাত--খাহারা 
করে না। 

7 ছেঘা-ষাহান| কাধধ্যহানি করিবার চেটায় 
থাকে। 

থু নিদক-্যাহার! গুণকে দোষ বলিয়া বা 

ভগ্প দোষকে বহু কারর। অথব। মিথ্যা দোষ।- 
রে।প কির? হুধী হয । 

+ পরঁজঘাহসুস্যাহল। প্রাণবধে সত্ুবান্। 

দেষ ধনাদি প্রদান 

বজুর্েদ নৎহিতা। ১১ অৎ 

ব্রহ্মতেজ সম্যক শাঁণিত হউক ! বীর্য 
'সম্যক্ শাণিত হউক ! বলুর* সম্যক শাখিত 

হউক! এবং আমি ষাহার পুরোিত, 

তাহার ক্ষত্রপ্রভীব ও জয়শীলতাও সম্যক 
শাণিত হউক ॥ ১২ 

৮ কণ্ডিকা। 

অদ্য, এই অগ্নির প্রনাদে, আমার এই 
বানু সর্ধবোপরি উদ্ধাফৃত হইল-বর্চ৪ 
সকলের বর্চকে অতিক্রম করিল-বলও 

সকল বলকে অভিভূত করিল। আমি 

মন্ত্র প্রভাবে সমস্ত শক্রবর্গকে অধ:পাতিত 

করিতেছি এবং সমস্ত আত্মীয়গণকে উন্নত 
করিতেছি ॥ ১৩ 

৮৩,কণিকার্ঁ 
এইবূপে ভ্রয়োদশ মন্ত্রে সমিতক্ষেপণ 

হইলে পরে যজমান এ উখ্য অগ্রিভে এই 
মন্ত্র পাঠঞ্পুর্ববক পুনঃ সমিদীঁধান কবিবে-- 

হে অন্পতে! আমাদিগকে, আরো গ্য- 

হেতু ওবলকর অন্ন প্রদান কর! এবৎ 

পুত্রাঁদ প্রভা ও গে! প্রভৃতি গশুগণের 

আহারদানে নমর্থ কর !--দাতার বৃদ্ধি 

চিরসিদ্ধান্তই আছে। ১ 

ক বীর্যইজিয়-শক্তি 

1 বল-ুশরীর-শক্তি। 

॥ যজ্ৰেদীর মাধ্যন্দিনী শাখার মন্ত্রভাগে একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ 



॥ অথ দ্বাদশ অধ্যায় ॥ 

[ উখ! প্রকরণ ] 
১,কগ্ডিকা । 

সমিদাধানের পরে যজমান ঈশান 

কোণে দাঁড়াইয়া! এই মন্ত্র পাঠ করত 
স্বীয় গ্রীবায় ক্ুক্্* পরিধান করিবে_ 

যেহেতু ছ্যলোকেও এই স্থরেতা 

অগ্নির স্থিতি প্রত্যক্ষ হইতেছে অতএব 
অমর ইনি এই আহত হুবি*“অদম কুরত 
এস্থলে চিরস্থায়ী হইবেন । আমি ইহী- 
বই গ্রসাঁদে অদটু আয়ুর্বদ্ধিকর ও ধন- 
বানেব চিহ্ন স্বরূপ, আ্মতীব সমুজ্ঘ্বল 

ছ্যুতিমান্, এই 'কুঝ্স ধারণ করিতেছি। ১ 

২ কণ্তিকা । 

প্রথম মন্ত্রে পরিমণ্ডুল ইগুদয়ণ+ ছারা, 
আহবনীষ অগ্নিতে স্থাপিত সুতরাং সম্তপ্ত, 
উখ! ধারণ করিবে-_- 

হে উখে ! দিবাভাগ ও বজনি ইহারা 

* রুব্মু -কগাভবণ বিশেষ, চীক। এই চিক ভদানীং 

সুবর্ণ ফলকের নিশ্মে ত্রিবৎ শশসূত্রে গথিত, দে ছুপ্য- 

মান ২১ টি বৃহৎ মুক্তাফলে বা তাদৃশ বর্তল ল্ুবর্ণাদি 
গ্োোলকে পৰিশে[ভিত হইত এবং ইহার পৃষ্টদেশে 
খটুক কৃষ্ণাজিন স্যত থাকিত ম্মতবাৎ শ্রীবাস্বেদে 

মািন্যাদি হইত না। 

1 ইও; শবে শৌহাদি নির্মিত ব| কাষ্ঠ নির্শিত 
দীর্ঘ শলাকা, থে ইতর একত্র করিলে মুখভাগে 
পরিমন্তল গোলাকার সম্পন্ন হয় তাহাকেেই পরি-, 

মগডশ ইত্দ্বয কহে অথাৎ বেড়ী। 

ত্৯ 

যেরূপ একাস্তঃকরণ% অথচ বিভিন্নরূপ এ 

এবং পরম্পর আলিঙ্গনেঞ্চ চিরপ্রবৃত্ত, 

এই ইগ্ডদ্বযও সেইরূপ" ইহারাতোমাঁকে 

একটি শিশুর ন্যায় করিয়া! ক্রোড়ীকৃত 
কৰিতেছেখাণ ১ 

ঘবিতীয় মন্ত্রে উহা * এ স্থান হইতে 
উত্তোলন করিবে-_ 

উপরিতন ছ্যুলোকু ও অধংস্থ ভূলোক, 

এই উভয় লোঁকের মধ্যে অন্তরীক্ষে 
উত্তোলিত এই উখা অতীব শোঁভাঁকব 

হইয়াছেন ২ 
(“ইতিপুর্বেবে আহবনীষের অগ্রে 

স্থাপিত আঁসন্দীর উপরি উন্ণীতৃ-কর্তৃক 

শিক্যবতী রক্ষিত রহিয়াছে ) তৃতীয় মন্ত্র 
পাঠ করত এ উখ! সেই শিক্যবতীতে +- 
স্থাপন করিট্বে- 

সং অর্থাৎ ঘেকপ দিবসের ও রজনির, উভয়েবই 

একমাত্র কাঁলপবিমাঁণে একাস্ত প্রবৃত্তি, সেইবন্প এই” 
ইওদ্যষেব উভয়েবই তে,মাব" গ্রহণেই একাস্ত প্রবৃত্তি 

1 দিবা, প্রকাশ, বাত্রি, অন্ধকাবি। এস্থন্দে একটি 

ইত, ঘি পূর্ববমুখ, অপরটি পশ্চিম মুখ | 
$ দিবা যেন রজনিকে আলিঙ্গন করিতেই ধাঁব- 

মান ও রজনিও সেই্ন্বপ দ্রিবাকে আলিঙ্গন করিতে । 
এন্কুলে উভয় ইত্ডে.ব উভষ মুখ একত্র না হইলে পি- 
মঞ্দলাকঠর হইবে ন! এখং পরিমওলাকার না! হইলে 

উত্বাগ্রহণও সম্ভবপর নহে সুভেরাৎ অন্যোন্য আক্িই । 

খু অর্থাৎ মাত। পিতা স্বীয শিশুকে যেরূপ দৃঢ় 
গ্থচ কেমেশ হস্তে গ্রহণ কবেন দেইবপ, অন্যথ! 

চ্ত ঝ ভগ্গ হইতে পারে । 

+ শিক্য শহব্দ শিক ব। ছিক। ৷ এ" উখা। র।খিযার 
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ধনপ্রদ দেবগণ এই উখ্য অগ্নিকে 

ধারণ করুন। ৩ 

৩ কণ্ডকা। 

এই মন্ত্রে ফড়দ্যাম শিক্যেরঞ্* ছখ্টি 

উদ্যাম একত্রীক্ৃত করিয়া গ্রস্থি প্রদান 

করিবে-_. 

যে দেবতার প্রভাবে এই জগতের 
সমস্ত বস্ত সর্বদা বিবিধরূপ ধারণ করি- 

তেছে-য়িনি কি দ্বিপদ কি চতুষ্পদ, 
সকল প্রকার প্রীণীরই কল্যাণে চিরত্রতী 
রহিয়াছেন--যিনি ছ্যল্যোকের প্রধান 
দেবতা বলিয়। বিখ্যাত, হার প্রয়াণে 

অগ্রে অগ্রে উষাঁদেবী পতাকাবাহিনীত্র 

ন্যায সতত গমন করিষা থাকেন ; তিনিই 
আমাকে ঈদৃশ কার্ষেয নিখুক্ত করিয়া- 
ছেন। ১ 

৪ কগ্ডিক।। 

এই মন্ত্র পাঠ করত সেই উখ্াবিশিষ্ট 

শিক্যবতী উ্ধবাহু হইয়। মণ্ডপের পূর্বরব- 
দিকের চালে ঝুলাইয়া দিবে-_ 

জন্য, উদ্ভুগর কাষ্টের প্রাদেশ প্রমাণ চতুরন আলন্দী 
অর্থাৎ বীড়া। প্রন্থত করিয়া তাহ! শিকার মধ্যে গ্রথিত 

হইয়! থাঁফে উহাঁকেই শিক্যবতী বল! যাষ। 

ক উদ্যম -উর্দাকর্ষণ-হেদ্ছু। বেশীকৃত রজ্জ্ | 
ছয়টি উদ্যাম অর্থাৎ বন্ধনী থে শিক্যের ভাঁহাঁকেই 
বড়ুদ্যাম শিফ্য কহে। 

হে উখান্তর্গত অগ্নে! তুমি যেহেতু 

উর্ধে উড়িতে লক্ষম*'হইতেছ এবং 
মহান্ অতএব তোমাকে আমরা পক্ষিরাঁজ 

গরুড়রূপে বর্ণনা করি । ত্রিবৃৎ স্তোম 
তোমার মস্তক স্বরূপ,গায়ত্র সাম তোমার 

চক্ষু, বৃহৎ এবং রখন্তর এই উভয় 

সাম তোমার উভয় পক্ষ, পঞ্চদশ স্তোম 

তোয়ার অস্তঃ:করণ, গায়ত্রী প্রভৃতি ২১টি 
ছন্দ (খক) তোমাৰ অঙ্গপ্রত্যঙ্থ, গদ্য 

মন্ত্র সকল (যজু:) তোমার পরিচায়ক, 
বামদেব্ত সাম তোমার মধ্য শরীর, 

যজ্ঞাঘজ্িয় নামক সামটি তোনার পুচ্ছ 
এবং হোত। প্রভৃতির ধিষ্ণ্য-শ্থিত যে 

অগ্নি সকল তাহাই তোমার নখরবৃন্দ। 
হে গরুড় ! আকাশে উদ্ডীন হও-- 
স্বর্গে গমন করন্বর্গে গিয়া উপস্থিত 
হও । ১ 

৫ কর্ডিক! ॥ 

উখ্য অগ্নি উর্ধ হস্তে গ্রহণ পুরঃসর 
যজমান এই কণ্ডিকাঁর প্রথমাঁদি চারিটি 
মন্দ্রেচারিবার বিষুক্রম করিবে্*-_ 

হে বিষ্ণুর প্রথম পাদ্বিন্যাস ! তুমি 

* অর্থাৎ আপনাকে বিষ, ভাবিযা পাঁদবিন্যাঁস 
করিবে । ,এবং এই চান্সিবার পাদবিন্যাসে ভুলোক, 
অস্তরীক্ষ লোক, ছ্যুলোক এবং তু্ীম লোঞ্ধ গমন 

চিত্তা করিবে । 
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গায়ত্রীচ্ছন্দের প্রভাবে এই স্বলোকে পরি- 
ব্যাণ্ড হও তোমার প্রভাবে সমস্ত শক্র 

বিনষ্ট হইবে । ১ 

হে বিষ্ুর দ্বিতীয় পাঁদবিন্যাস! তুমি 
ত্রিউ,প্ ছন্দে আরোহণ করত অন্তরীক্ষ 
লোকে পরিব্যাপ্ড হও, তোমার প্রভাবে 
প্রাণঘাতক দহ্যদল সকল বিনষ্ট হইবে ।২ 

হে বিষ্ণুর তৃতীত্ম পাঁদবিন্যান । তি 
জগতীচ্ছন্দে আবোঁহণ করত ছ্যুলোকে 

পরিব্যাপ্ত হও, তোমার প্রভাবে আত্ম- 

বঞ্চক-্কৃপণ সকল,বিনক্ট হুইবে। ৩ 
হে বিজুর চতুর্থ পাদবিন্যাস ! তুমি 

অনুষ্ট,প্ ছন্দে আরোহণ কুবত তুবীয 
লোকে পবিব্যাপ্ত হও; তোমার প্রভাবে 

দুর্জন সকল বিনব্ট হইবে । ৪ 
পঞ্চম মন্ত্রে দশ দিক্ নিরীক্ষণ 

করিবে-- 

হে অগ্নে ! তুমি এই দিথিদিক. পরি- 
ব্যাপ্ত হও। ৫ 

৬ কণ্ডিক।। 

উদ্ধাবাহু হইয়া এই মন্ত্র পাঠ করত লেই 
শিক্যবতীতে স্থিত অগ্থি স্পর্শ করিবে-_ 

এই অগ্নি, মেঘের ন্যায় গজ'ন করত, 
পৃথিবীকে আস্বাদন করত, ও বৃক্ষা- 
দিকে অস্কুরিত করত, সদ্যঃ সমুৎপ্ন 

হইয়াও দ্যাবা পৃথিবীতে পরিব্যাণ্ 

হওত, প্রভার সহিত দেদীপ্যমান হুই- 
তেছেনস্ঈ |৬ 

৭ কণ্ডিক। 

এই কণিকা গ্রভৃতি কণ্ডিকাঁচতু্টয়া- 
ত্বক চাবি মন্ত্রে বারচহুষ্টয সেই অগ্নিকে 
অবহরণণ* করিবে-- * 

হে অভ্যাবর্তিনাধ আমাব জন্য আমু, 
বর্চ, প্রজা, ধন, ইউ, মেধা, স্ববর্ণা- 
লঙ্কাঁব ও ন্থস্থতা লইযা অবিলম্বে আমার 
সন্গিহিত হও । ১ 

পপ শিপ 

৮ কর্থিকা 1 

হে অঙ্গিরঃ *অধ্ধে। তোমার আবৃত্তি 

শরক্তিণ অত্যধিক এধং উপাবৃতিি+ শক্তিও 

অত্যধিক। অতএব প্রার্থনা করি-- আবৃত্তি 

শক্তিব প্রভাবে আমাদিগকে অসঙ্থ"ধনে 

অধিকারী কর এবং উপাবৃ্তি শক্তিৰ 

প্রভাবে নষ্টধন পুন:প্রাপ্ত করাও । ২ 
০০ 

ম্েরূপে অগ্নির বর্ণনা] ফর! হইল । 

1 আত্মসমীপে আনয়ন । 

$ গমশ।গমনক্ষন। 

শা যেশক্তি দ্বারা গমনাগমন করা যায় তাহরধকে 
আবৃত্তি শক্তি কহে | 

শঁ যেশক্জি দ্বার! গমনাগমন করান খাস ভ!হ]কে 

উপাখৃত্তি শক্তি কহে। 
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বু সল্প
 

৯ কণ্তিকা ৷ 

হে অগ্নে! অন্নের সহিত' পুনরাগমন 

কর, রসের সহিত পুনরাগমন কর, জীব- 

নের সহিত পুনরাগমন কর এবং ,পুনঃ 

পুনঃ কৃত পাঁপপ্ুগ্জ হইতে আমাদিগকে 
'রুক্ষা কর। ৩ 

১০ কণ্ডিকা। 

হে অগ্রে! ধনের সহিত প্রত্যার্ভ 
হও এবং এই বিশ্বনংসারকে পরিতৃপ্ত 
কর। (বৃষ) ধার দ্বারা সমস্ত তৃণ, 
ধান্য, লত!, তরুগণকে সিঞ্চিত কর । ৪ 

জাপা 

১১ কণ্তিক]। 

নাভির উপরি অগ্নি ধারণ করত এই 

মন্ত্র পাঠ করিবে 
ছে অগ্নে! .আমি তোমাকে আহরণ 

করিলাম," অধুন! ভুমি এই উখার মধ্যে 

স্থাপিত হুইতেছ--চলন শুন্য হইথ! 

স্থির ভাঁবে ইহাতেই অবশ্থিতি কব » 
আঁমাঁর সমস্ত প্রজাবর্গ তোমাকে লাভ 

করিতে বাছা করুক, আমার এই বিস্তৃত, 

রাজ্য যেন তোমাশুন্য না হয়। ১ 

১২ কণ্ডিকা। 

এই মন্ত্রে রুক্সপাশ ও শিক্যপাশ 

গলট্দশ হইতে উর্ধাপথে উন্মুক্ত করিরে-_ 

হে বরুণ ! আমাদের উত্তম পাশ 
উদ্ধপথে নিষ্কাশিত হউক, অধম পাশ 

অধোপথে বিগলিত হইয। যাউক এবৎ 

মধ্যম পাশ যথাস্থানেই শিথিল হইয়। 
বিগত হউক । হে আদিত্য্ণ, আমর! যেন। 
অনপরাধী হইয়। তোমার কার্যে প্রবৃত্ত 
হওত দীনতা-পরিহারে সমর্থ হই। ১ 

১৩ কণ্ডিকা । 

এই মন্ত্রপাঠ করত মণ্ডপের অগ্নি- 
কোণে চালে উখাবিশিষ্ট শিক্যবতী 
পুনশ্চ ঝুলাইযা রাঁখিবে-- 

অগ্নি, উষ্োদয়ে.উদ্ধে উদ্দিত হএন, 
নিশাকাঁলেও জ্যোতি বিস্তার কবত তমে। 

দুব করেন, এঁই সর্বাঙ্গ সুন্দর অগ্নি 
প্রকাঁশমাত্রই শ্বীয় কিবণজালে সমস্ত 
তম নাশ করত প্রতি গৃহই জ্যোতিঃপর্ণ 

করিয়া থাকেন ।১ 

১৪ কণ্থিকা। 

প্রথম মন্ত্র পাঠ করত এঁ শিক্য হইতে 
উখ্য অগ্নি অবতাঁবণ করিবে-_- 

যিনি শুচিষত হংস, যিনি অস্তরী ক্ষণ 

বনু, যিনি বেদিষৎ হোতা,যিনিদুরোণসৎ 

ওজর 

ঞ্ সর্ব পাপ তাঁপ নিবারক । 
1 আদ্বিহ্য _লখনীম্ শক্তিমান্। 



২৯ ক 

অতিথি, যিনি নৃষৎ অব্জাঃ যিনি খতম, 

খতজা, িনি অদ্য অব্দরিজা--সেই 
সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মকে স্মরণ করি । ১ 

দ্বিতীষ মন্ত্র পাঠ পুর্ব্বক উহ! আদ- 

ন্বীতে স্থাপন করিবে--» 
হে অগ্নে! তুমি অতি মহান্। ২ 

১৫ কৃণ্ডিক। 
এই কণ্ডিকা প্রস্থতি মন্ত্ত্রয়ে এই 

অগ্নির উপস্থান করিবে 
হে অগ্নে! তুমি এক্ষণে সর্বতত্ব- 

বি হইমা মাতৃ-দৃশী এই উখার উৎ- 
সঙ্গে উপবিষ্ট হও; স্বীয় তাপে ইহাঁকে 

সন্তপ্ত করিও না এবং স্বীধ ভ্বালাঘ ইহাকে 
দগ্ধ কবিও ন।,প্রত্যুত ইহার মধ্যে নির্মল 
জ্যোতিঃ প্রকাশ কবত দেদী প্যমান. হও ।১ 

১৬ কণ্তিকা। 

হে অগ্নে ৷ ভুমি স্বীয় দীপ্তির সহিত 

এই উখাঁর মধ্যে বাস কর, 

হে জাতবেদঃ ! ইহাকে সমুপযুক্ত 
তাপে তপ্ত করত কল্যাণকারী হও ৭২ 

১৭ কণ্ডিকা। 

হে অগ্ে! সমস্ত দিথিদিক্ শাস্তি 
করিবার জন্য এই উখার মধ্যে স্বীয বাঁস 

ভূমি জানিয়া আমার জন্য কল্যাণস্বরূপ 

হইয1! ইহাতে অবস্থিতি কর। ৩ 

উ ১৮৬পৃত ২ তস্ত দেখ। 

নাধ্যন্দিনী শাখা । ২১৯ 

১৮ কণ্ডিকা ৷ 

এই কণিকা প্রভৃতি ১২টি কণ্ডিকা- 
আ্বক ১২ টি বাৎসপ্র্গ মন্ত্রে পুনশ্চ উথ্য 
অগ্পিব উপস্থীন করিবে-_- 

অগ্নি প্রথমত ছ্যলোকে সূর্ঘযরূপে 
বর্তমান, দ্বিতীয় অগ্রি জাতবেদ! নাস 
মন্ষ্য কার্ষ্যে ব্যবহৃত, তৃতীয় অগ্নি সমুদ্র 

গর্তে বিখ্যাত (বড়বা), স্বাধীনচিত্ত ষজমান- 
গণ সর্ধ্বথ! হিতকারী এই প্রসিদ্ধ অগিকে 

ইন্ধন পূর্বক জরাপর্য্যস্ত দেব! করেন 1১ 

১৯ কণ্ডিক। 

হে অগ্ে। তোমার রূপত্রষইণ* আমর! 
অবগত আছি যে যে স্থলে তুমি 

আহত হুইয়াথাক, তাহাও অবগত আছি; 
তোমাব গুস্থ যে উৎ্রুষ্ট নাম গুলিশা 
আছে, তাহাঁও অবগত আছি ; এবং 

যে উত্স হইতে+- তুমি প্রকাশিত হইয়া 
থাক, তাহাঁও অবগত আছি । ₹ 

সস 

রি পা 

»* ভলন্দন খধিব পুত্র বৎ্সপ্রী; তকর্ভৃক প্রকা- 
শিত মন্্কে বাঁহসপ্র কনে 

1 পুর্বব কথিকাতে বর্ণিত সূরধ্য, জ'তবেদা ও 
বাড়ব। অথব! ্র্া, বাহু ও অগ্রি।" 

* $ গ্াহপিত্য, আহবনীয অনুযহার্্য, পচন, আধ 
প্রভৃতি) 

থা যবিষ্ঠ ইত্ডাদি মন্ত্র পরিগণিত । 

শ মেঘ হইতে বিছ্ুুৎ অথব| পঙ্ক হইতে পুরীষ্য । 



২৩ 

২০ কণ্ডিক। 

হে অগে! নর-হিতকারী, মহান্, 
প্রজাপতি, নর হিতের জন্য তোমাকে 

সমুদ্রে গভেক্চ মেঘপুঞ্জেণ* ছ্যলোক নামে 
প্রসিদ্ধ তৃতীয় স্থানেণ্চ এবং পঙ্কিল 
যুৎপিণ্ডেশ স্থজন করত পৌষণ করিয়া 
থাকেন।৩ 

২১ কণ্ডিকা। 

অগি মেঘের ন্যায় গর্জন করত, 

পৃথিবীকে আম্বাদন করত, ওষধি বৃক্ষা- 
দিকে অঞ্কুরিত কবত, সদ্যঃ সমুৎ্পন্ন 

হইয়াও দ্যাবাপৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হওত, 
প্রভার সহিত দেদীপ্যমান হইয়াখাকেন 18 

২২ কণ্ডতিকা। 

অগ্িত গো অশ্ব প্রসূতি সম্পৎ দানে 

উদ্বারচিত্ু, ধনের ধারস্নিতা, অভিলফিত 

বস্তু সমস্তের অর্পণকারী, লোমযাগের 

রক্ষয়িত, মনুষ্যলোকের প্রকৃত ধন, বল 

পূর্ববক মখ্যমানে -সপুৎপাদ্য, জলের 
মধ্যেও সংশ্থিতি, প্রতিদিন উষোদয়ের 
পরেই নভোমগুলে আদিত্য রূপে দীপ্য- 
মান হইয়াথাকেন। ৫ 

€ 

পপি 

পাপা 

ঞ্বাড়ৰ। 1 বিচ্যুতৎ্। 1 সুর্য । খু পুরীষ্য। 

যজুর্বেদ সংহিতা ১২ অৎ 
- পপ পপ 

২৩ কণ্ডুক। 

যে অগ্নি এই সমস্ত বিশ্বের বিজ্ঞান 
স্বরূপ হুইয়া সকলেরই অন্তরে বাহিরে 
রহিয়াছেন, যিনি প্রতিদ্দিন উদ্দিত হইযাই 

অতি স্থদৃট অক্ডিরও রম্ধভেদ করিয়া 
ভূলোক হইতে ছ্যুলোক পর্য্যস্ত স্বীয় 
জ্যোতিঃ পুর্ণ করেন, মন্ুজগণ তাহারই 
যজন কবিতেছেন । ও 

২৪ কণ্ডিক । 

যে অগ্নি, অতিশয় কান্তিমান্, যিনি 

প্রসিদ্ধ শোৌধধিতা, যিনি দুক্টে প্রীতি- 
শুন্য, যিনি ভক্তের প্রার্থণাভিজ্ঞ, যিনি 

স্ববং অমর হইলেও মর্ভ্যভূমিতে মর্ত্য- 
গণের উপকারার্ধ স্থাপিত ঘিন্ন (সূর্ধ্য) 
স্বকীয় শুভ্র দীপ্তিতে ছ্যলোকস্থ নক্ষত্র 
মণ্ডল পর্যন্ত ব্যাপন করত জগৎ পাঁলন 

করিতেছেন ;_ তাহার এই হ্থন্দৰ ধুম- 
পুঞ্জ উদ্ধ-গমন কবিতেছে । ৭ 

২৫ কণ্ডিকা। 

যেহেতু ছ্যলোকেও এই স্থরেত! 
অগ্নির স্থিতি প্রত্যক্ষ হইতেছে অতএব 

অমর; ইনি, এই আহুত হবি অদন করত 

এস্কলে চিরস্থায়ী হইবেন। আমি ইহারই 
প্রসাদে অদ্য আযুর্ন্ধিকর ও ধনবানেব 

চিন্ছ দ্বরূপ, এই অতীব সমুস্বল ছ্যতিমাঁন্ 
রুঝ্স ধারণ কবিয়াছিলাঁম। ৮ 



৩২ ৰৎ 

২৬ কণ্ডিকা ৷ 

হে কল্যাণদীপ্তি অগ্নে! যে যজমান 
অদ্য তোমাকে ঘৃতসিক্ত অপৃপ* প্রদান 

করিতেছে, হে যুবতম ! তুমি তাহাকে 
দেবভক্ত করিয়া উৎকৃষ্ট স্থানে লইয়। 
অনস্ত স্থখ প্রদান কর। ৯ 

২৭ কণ্ডিকা । 

হে অগ্নে! বীর্তিমান_ যাগানুষ্ঠানে 
প্রবৃত যজমান, প্রতি উকথকাঁ, স্তোত্র 
শত্ত্রাদি ছার! সম্পন্ন করিলে তুমি তাহাকে 
স্বীয় প্রিয়পাত্র কর-সূর্ধ্ের প্রিয়পাত্র 
কর এবং পুত্র পৌত্রাদি দ্বারা তাহার 
বংশ, ক্রমেই পরিবর্ধিত করিতে থাক।১০ 

২৮ কণ্ডিক! ॥ 

হে অগ্নে! যজমানগণ প্রত্যহ তোমার 

অর্চনা-ফলে ইহলোকে বরণীয় ধন-ধান্য- 
গোহিরণ্যাদি এশবর্য্য গ্রাণ্ড হয় এবং 
পরে প্রভাময় স্প্রকাশ অতিরমণীয় 

দেবপথ প্রাপ্ত হয় । ১১ 

২৯ কণ্তিকা। 

মনুষ্যমাত্রেরই সতত সেব্য, বৈশ্বা- 
নর নামে সুপ্রলিদ্ধ, সোমরক্ষক, অগ্রিদেব- 

তাকে খত্বিক্গণ স্তব করিতেছেন এবং 

স্যুলোক ও ভূলোক এই--দেবতাছয়ও 

* রূটী। 

মাধ্যন্দিনী শাখ। | ২২১ 

সাদরে আহুত হইতেছেন;_হে দেবগণ ! 
তোমর! এই যজমানকে হন্দর এঁশবর্ধ্য 

এবং বীর পুত্র প্রদান কর। ১২ 

৩০ কণ্ডিকা। 

সেই উথ্য অখ্রিব উত্তবভাঁগে শট 

স্থাপন .করিবে, এ , শকটের ঈষাদণু 

পূর্বদিকে থাকিবে; তছুপরি এই মন্ত্রে 
সমিদাধান করিবে _ 

হে খত্বিগ্গণ! সমিৎপ্রক্ষেপ দ্বার 

অগ্নির প'রিচর্য্যা কর, অতিথিম্বরূপ এই 

অগ্নিকে জাগ্রত কব, এবং জাগ্রত হইলে 

ইহাতে সমস্ত হবি আহুত কর ॥ ১ 

৩$ কণ্ডিক। | 

*এই মন্ত্র পাঠ করত আসন্দীর সহিত 

সেই উথ্য অগ্নি উদ্ধহস্তে শকটোপতি 
স্থাপন করিবে 

হে অগ্নে ! সমস্ত দেবগণ তোমাকে 

চিতির প্রভাবে উদ্ধে ধারণ করুন। হে 
উদ্ধায়মান অগ্নে ! তুমি, -বিভাবস্থ নামে 
প্রসিদ্ধ, আমাদিগের কল্যাণকারী হও-_ 

আমাদের প্রতি ন্ুমুখ হুও। ১ 

৩২ কণ্ডিক!। 

অনস্তর প্র শকটে বুষভদ্বয় যোগ 

করিক্লা কিঞ্চিৎ পুর্রবসুখ হওত পচাৎ 
যথেচ্ছস্থলে গমন করিবে-- 



২২ 

ছে অগ্নে ? তুমি কল্যাণকর জ্বালাতে 

ছন্দর প্রদীপ্তড হইয়াছ, এক্ষণে স্বীয 
মহতী প্রভার দারা সমস্ত পথ প্রভান্বিত 
করত গমন কর; কিন্তু সাবধান! ! আমার 

প্রজাগণের কোনরূপ অনিষ্ট না হয়ঞ্চ। ১ 

৩৩ কণ্তিক1। 

এই মন্ত্রে অক্ষ চাঁলাইয়৷ দিবে__ 
এই অগ্নি, মেঘের ন্যায়-_গজ্ভ্বন করত, 

পৃথিবীকে আম্বাদন করত, ওষধি বৃক্ষা- 
দিকে অঙ্কুরিত করত, সদ্য; সমুৎ্পন্ন 
হইয়াঁও দ্যাবাপৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হওত, 
প্রভার সহিত দেদীপ্যমান হইতেছেন ।১ 

৩৪ কণিকা । 

অনস্তর অভীষ্ট স্থলে শকট উপস্থিত 
হইলে তাহা হইতে এ অগ্নি নামাইয়! 
শকটের উত্তর ভাগে উন্নত ও সিঞ্চিত 
প্রদেশে স্থাপনানস্তর এই মন্ত্রে তাহাতে 

সমিদাধান করিবে-_- 
এই অগ্নি হুবিং সকল গ্রহণ করিয়া 

থাকেন হুতরা হুবিঃ-প্রদাতা বজমানের 
আহ্বান অবশ্য জ্রীবণ করিবেন। ইনি- 
এক্ষণে সুধ্যের ন্যাষ প্রচণ্ড দীপ্তিমান্ 

হইয়াছেন; ইনিই রণস্থলে অগ্রগ হইয়া] 

গুমর্ঘৎ পথপাশ্ন্থি গৃহাদি খা এই শকট বা ্ষটস্থ 
কি ণথস্থ মহুষ্যা্দি দগ্ধ বা ক্রি না হয়! 

বজুর্বেদ সৎহিতা। ১২ জং 

থাকেন ; অদ্য দেবগণের (খত্বিক্গণের ) 

অতিথি; আমাদের কল্যাণ করুন। ১ 

৩৫ কণ্ডতিকা। 

প্রতিদিন সায়ং ও প্রাতঃকালে তড়া- 

গাঁদি জলের সন্নিকটে উখা! লইয়। গিয়! 
বট বা পলাশের পত্রের ঠোঁউ। বাবা এই 

মন্ত্রে ভস্ম বাহিব করিয়া জলে নিক্ষেপ 

করিবে - 

হে জলদেবতারা ! এই উষ্ণ ভস্ম 

তোমরা গ্রহণ কর, এই ভস্ম সকল স্থবভি 

স্থখাবহ স্থানে প্রেরণ কর, খত্বিক্গণ এই 

ভস্মকে নমস্কার করিয়া থাকেন অতএব 

তোমরা ইহাঁকে মাতা যেরূপ পুত্রকে 

সাদরে গ্রহণ করিয়! থাকে, সেইরূপে 

ক্রোড়ে লও | ১ 

৩৬ কণ্ডিক1। 

অনন্তর এই কণ্ডিকা ও পর কণিকা" 
ত্বক মন্ত্রয়ে পুনশ্চ এরূপ পত্রের ঠোঙা 

করিয়া উখা হইতে ভম্ব নির্গত করত 

জলে নিক্ষেপ করিবে-_ 

হে ভন্ত্রীভূত অগ্নে ! এই জলই তোমার 

স্থান, ক্রমে এই জল হুইতে সমুগপন্ন 

বক্ষাদির ম্যগত হইবা এবং এ কাষ্ঠ, 

সন্ত অরণিদ্ধয় হুইতে পুনশ্চ সমূহপন্ 

হইবা। ১ 



£২ কৎ হাধ্যন্দিদী শাখা । ২২৩ 

৩৭ কণ্ডিক1। সহিত সম্মিলিত হইয়া পুনরুঁপত হওত, 

হে তক্মীভূত অগ্থে ! তুমি ওষধি-গর্ডে্ | এই উথার মধ্যে, মাতৃক্রোড়ে শি
শুর ব্যায় 

উদপন্ন হইয়া থাক, বনম্পতি গর্ভেও 

সমুৎুপন্গ হইয়া থাকণ'; এমন কি সর্বব- 
প্রকার প্রাণীর গর্ডেই সমুৎপন্ন হুইযা 
থাক এবং এই জলের গর্ভেও চিরদিন 
বিরাজমান রহিয়াছণা । ২ 

৩৮ কুপ্তিকা ৷ 

এই কগ্ডকা প্রভৃতি চারি কণ্তিকাত্মক 
চারিমন্্রে লে গ্ুক্ষিপ্ত ভন্্ম হইতে অনাঁ- 
মিকা অঙ্গুলি দ্বার! যণ্কিঞ্চিৎ ভম্ম গ্রহণ 

করিবে -- 

হে অগে' তুমি ভন্মবূপে স্বীয় উৎ- 
পত্তি কারণ--প্রথিবী, এবং মাতৃভূতা জল 
দেবীদিগের সহিত সম্মিলিত হইয 
জ্যোতিঃ-সম্পন্ন হওত, পুনশ্চ স্বস্থান 
উখাতে আগমন কব। ১ 

স্পট 

৩৯ কণ্তিক1। 

ছে অগ্ে! তুমি জল ও"পৃথিবীর 

গু অতএব গিবিশিখবে নিশাকালে আলোক পুঞ্জ 

প্রক শ পাষ। 

+ অতএব অরনিছ্ধষের ঘর্ষণে অগ্নি প্রকাশিত 

হয এবং দাবানলে বন দ্ধ হইয। থাকে । 
| ভাঠব নামে, অতএব ভুক্ত অন্ন/দি পবিপাক 

হুইয। থাকে । 

অতএব বডব।নল প্রকাশ পাষ। 
স্১৬ 

সযত্বে শায়িত হইতেছ--আমাদিগের 

অতিশয় কল্যাঁণকাঁরী হও | ২. 

৪9 কণ্ডিকা। 

1 যে অগ্নে! অমের মহিত পুনরাগমন 

কর, রসের সহিত পুনরাগমন কর, জীব- 

নের নহিত পুনরাগমন কর এবং পুনঃ 

পুনঃ কৃত পাঁপপুঞ্ত হইতে আমাদিগকে 

রক্ষা করু ৩ 

৪১ কণ্ডিকা। 

হে অগ্নে! ধনের লহিত প্রত্যার্ত 

হও এবং বিশ্বতৃপ্তিকর (বৃষ্টি) ধারার ছারা 

নমস্ত তৃণ, ধান্য, লত। তকগণকে সিঞ্চিত 

কর। ৪ 

৪২ কণ্ডিক। 

তড়াগাদি তীর হইতে" প্রত্যাগত 

হইয়া, অনামিকা অঙ্কুলীতে গৃহীত দেই 

তন্ম, বিনা! মন্ত্রে উথাতে স্পর্শ করাইবে 

অনন্তর এই কণ্ডতিকাত্মক মন্ত্রে এবং পর- 

| কণ্ডতিকার প্রথম মন্ত্রে, উখ্য অগ্নির উপ- 

স্থান করিবে-_- 

হে স্বধাবন্, যুবতম, অগ্নে ! ভূয়োডুয় 

কথিত এবং তোমার শ্রুতিপথে নীত, 

জামার বচনের, অভিপ্রায় অবগত হও। 



২২% 

করে-_ইহা এ মর্ত্যতূমির চিরসিদ্ধ স্বভাব ; 
আমি বন্দনশীল অতএব তোঁমাঁকে বন্গন! 
করিতেছি 1১ 

8০ কথ্িকা। 

হে ধনপতে ! হে ধনপ্রদ ! অগ্নে! 
তুমি বিদ্বান্,তুমি ধর্নবান্; আমার অভি- 
প্রায় অবগত হও--আমাদিগের দৌর্ডাগ্য 
দুর কর।১ 

দ্বিতীয় মন্ত্র পাঠ করত মগ্িৎ ছারা 
স্বত লইয়। উখ্য অগ্নিতে হোম করিবেশ*__ 

বিশ্বকর্মা ঘট অগ্রিতে আহত এই হবি 

স্ন্দর রূপে গৃহীত হউক ।২ 

88 ক্ডিকা। 

অনন্তর দণ্ডায়মান হইয়া এই মন্ত্রে, 
যে সমিৎ ছার! ঘ্বত গ্রহণ পূর্বক হোম 
করা হইয়াছে সেই সমিৎ হুবন করিবে -- 

হে অগ্ে ! আদিত্যগণ, রুদ্রগণ এবং 
বহ্থগণ উপশাস্ত তোমাকে পুনরদ্দীপিত 
করুন । হে ধননেন্তং! ব্রাঙ্গণগণ যজ্ঞের 
দ্বার তোমাকে পুনরুদ্দীপিত করুন । 
অন্মদ্দপ্ত ঘৃত দ্বার! তুমি স্বীয় শরীর পরি- 
বঞ্ধিত কর--যজমানের কামনা সত্য 

( সক্ল) হউক ।১ 

গজ অর্থাৎ করব হারা নহে। 

শ ইহাকে প্রায়শ্চিতি হোম কহে। 
$ হাহু। ভিন্ন বিশ্বসৎসারের বর্শ্ব নির্বাহ হয় না । 

জূরবেদ সংহিতা 
অগ্নে! কেহ ব| নিন্দা করে, কেহ বা স্তুতি 

১২ অং 

[ গারহপত্য চয়ন ] 
৪৫ কণ্ডতিকা। 

এই মন্ত্র পাঁঠপূর্ববক পলাশ শাখার দ্বার! 
গাহ্পত্য চিতির স্থান ব্যুদুহন*%* করিবে 

হে যমভৃত্যগণ ! ইহা পৃথিবীর অব. 
সান ভূমি, পিতৃগণ আঁমাদিগের গাহ্পত্য 
চিতির জন্য এই স্থানেরই ব্যবস্থা করি- 
য়াছেন এবং তদনুসারে এই স্থানটুকু যম 
দেবতা আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন 

অতএব যেসকল তোমর এস্থলে বহু 

কাল হইতে বসতি করিতেছ এবং যাহারা 
নূতন বাসারস্ত করিয়াছ, সকলেই এস্থান 
ত্যাগ করত ছিন্ন ভিন্ন হই! দিগনদিগন্তরে 
গমন কর 1১ 

৪৬ কণ্তিকা। 

প্রথম মন্ত্র পাঠ পুর্ববক গাহপত্য 
চিতির স্থানে উষণ প্রদান করিবে-- 

হেউষ! তুমি পশুদিগের সম্যক্ 
জ্ঞানসাধন এবং কাম-সম্পাদক হুইতেছ, 
অতএব.€তামার নিকটে প্রার্থনা--তোমার 

এঁ কাম-সম্পাদন-সামর্ঘ্য আমাতে সমাগত 

হউক । ১ 

ররর, 

৭ পতিত তৃণাদি এ স্থান হইতে দুরীকরণকে 
ক্যুদূহন কহে অর্থাৎ ঝাট দেওন। 

1 ক্ষার মৃত্তিকা। 



৪৮ কৎ 
দ্বিতীয় মন্ত্র পাঠ পূর্বক গাহপত্য 

চিতির স্থানে সিকত।% প্রধান করিবে-_ 

হে সিকতে! তুমি অগ্নির ভস্ম ণ' 
হইতেছ এবং অগ্নিরই পুরীষণ্ হইতেছ 
অতএব এস্থলে স্বীয় ভম্মত্বণ ও পুরীষত্ব + 
প্রকাশ কর। * 

তৃতীয় মন্ত্রে একবিংশতি বার গার 
পত্য চিতির স্থানে পরিশ্রিৎ ৮ প্রক্কেপ 
করিবে 

হে পরিশ্রিদগণ ! তোমরা! এই ভূমিতে 
বিচিত। হুইতেছ,-চতুর্দিক ব্যাপ্ত 
হইতেছ,--এমন কি উর্ধা হইতে ও বিচিত 
হইতেছ, এই গাহপত্যায়তন সেবন কব '৩ 

[ ই্টকোপধান ] 
৪৭ কর্থিকাণ 

অধ্বযুর্ণ মগুলেব দক্ষিণে উত্তর মুখ 
বৃসিয়। মগুলের মধ্যে, দক্ষিণ হইতে 
উত্তর পঁক্তিদ্বয়ের উত্তর সীমায় এই মন্ত্রে 

% ভম্মের কন্কব, ইহা পাথ্বে কদলাতেই অতিবিন্ত 

হইয়া] থকে ইহ'ই এন্ডলে শুহধীর কাধ্য করে। ' 

+ছাই। $ বিষ্টা।। 

খু ভাসকত্ব অর্থাৎ ভশ্মের উপবি প্রজলিত অগ্নির 

সমধিক জাল প্রকাশ গাঁষ। 

+ পূরকৃত্ব, অর্থাৎ কিছু ছাই প্রথমে পাতিয! স্থান 

পূর্ণ করত তদ্ধুপন্গি পাতিত হ্বণ্পী অশ্নেও কার্যকর 
হয় অন্য! জ্বপ্প অগি উখা-গহ্বরে পড়িলে নির্বাণ 

হইতেও পারে । 

»” শর্বর।। শ ছড়ান। 

মাধ্যন্দিনী শাখা ৷ ২২৫ 

অর্দবৃহতীঞ্* নামক একখাঁনি পদ্য! ণ' 
ইইটকা% পুর্বপশ্চিযে দীর্ঘ ক্রমে উপ- 
ধানখ করিবে-_ 

ইনি সেই গাহপত্য অগ্নি, ষাহীতে-_- 
সহশ্র২ দেবতার তৃপ্তিসাধন হয়" এন্ং 
পানমাত্রেই মন্ততা উপস্থিত হয ঈদৃশু 
তৃপ্তিকর সৌম প্রদান করিলে ইন্দ্র সেই 
আহুত সোমকে স্বী্ন জঠবে স্থান দিয়া 
থাকেন; ছে জাতবেদঃ! হবিভক্ষক তুমি 
খত্বিগ্যঞ্জমানগণ-কর্তৃক সতত স্তুত হইয়া 
থাঁক। ২" 

৪৮ কণ্ডিকা। 

এই মন্ত্রে, এ ইষ্টকাব* দক্ষিণে এ 

রূপ পূর্ববপশ্চিম দীর্ঘে দ্বিতীয ইস্টকা 
উপধান করিবে-_ 

হে অগ্নে। তোমার যে জ্যোতি ছ্যুলোকে +-১ 
যাহা পৃথিবীতে ১ যাঁহ। ওষধিতে ", যাহা * 
সমুদ্রপর্তে্*, যাহ! অন্তুরীক্ষেণ' ণ” যাহ! 

প্রাণিমাত্রের উদবেঞ্চ,-তাঁহা আমাদের 

অত্যাদরে যজনীয় । ২ 

* অর্থৎ হস্তৈক দীর্ঘ ও অর্ধ হস্ত প্রশত্ত । 
এাঁটালী। $ইট। থু ইট বস্ুইবাব 

নিষমে স্থাপন । " 
+ অধ্য। + বহি! শ ভসুব। জঞ্চবডব। 

1 বিভ্যুৎ  $% ক ঠব। 



২২৬ যজ্রদ সৎহিতা। ১২ অৎ 

৪৯ কণিকা । 

এই মন্ত্রে এ দ্বিতীয় ইউকার দক্ষিণে 
এঁরূপে তৃতীয় ইক উপধাঁন করিবে 

হে অগ্নে ! ছ্যলোকে যে,সমুদ্র আছে, 

তুমি তাহাকে প্রাপ্ত হইতে গমনে জমর্থ 
এবং ছ্যুলৌকের দেবগণকে প্রাপ্ত হই- 

তেও সমর্থ ॥। রোঁচনেরক উপরিভাগে ব 
অধোভাগে যে সমস্ত জল আছে, তৎ- 

সমস্তের মধ্যেও তুমি বিরাজ করিতেছ ।৩ 

৫০ কর্ডিকা। 

এই মন্ত্রে এ তৃতীয় ই্টকাঁব দক্ষিণে 
অর্থাৎ দক্ষিণ সীমায় ম্বীম ক্রোড় সন্ি- 
ধানে চতুর্থ ইউকা উপধান করিবে-_ 
হে পুরীষ্য অগ্নির আধাব, ইষ্টক1 সকল 

ক্ষুধা-তৃষ্ণাবিহীন তোমরা, পরম্পরে 

সম্প্রীত হইয়া পরস্পবে ড্রোহশুন্য হইয়! 
এই যজ্ব সম্পন্ন কব,_-তোমাদিগের 

উপরি অধিষ্ঠিত অগ্নি বহুতর হৃবি গ্রহণ 
করিবেন | ৪ 

৫১ কণ্তিকা। 
অনন্তব মগুলেব উত্তরে দক্ষিণাভিমুখ 

উপবিষ্ট হইয়া এই মন্ত্র পাঠ করত উপ- 
হিত ইউক্কাচতৃষ্ঠয়ের পশ্চিমে, উত্তর 
দক্ষিণে দীর্ঘক্রমে দক্ষিণসীমাষ এক 

ক সধমগওলেব। 
পি 

থানি পাঁদমাত্রী* পদ্য। ইষ্টক! উপধান 
করিবে-_ 

হে অগ্নে! আহুতি প্রদাত। যক্তমাঁনের 
জন্য যথেষ্ট অন্নের ব্যবস্থা! কর, আাদি- 
গের যজমান যাহাতে সর্ববদা যাগ করিতে 

পারেন ঈদৃশ এশ্বর্য্য প্রদান কর, চিরস্থাযী 
গোধন প্রদুন কর এবং তাহার পুত্রসস্তান 

হউক,_-তিনি পুত্রা্দি দ্বারা বহুপরিবার 
হউন। হেঅগ্নে! আমাদিগের প্রতি 
তোমার স্বমতি হউক । ৫ 

৫২ কণ্তিক। 

এই মন্ত্রে এ ৫ম ইষ্টকাব উত্তরে 
এরূপে ষষ্ঠ ইষ্টকা উপধাঁন করিনে_- 

“হে অগ্নে! খতুবিশেষে লব্ধ এই 

গার্থপত্যামি তোমাৰ উৎপত্তিব স্থান, 

উহা! হইতেই উৎপন্ন হুইয। তুমি এক্ষণে 

ঈদৃশ প্রদীপ্ত হইয়াছ, হে অগ্নেঃ! এক্ষণে 

তাহা জানিয়া কর্ম্মান্তর সাধনার্ঘ এইস্থলে 
আরোহণ কর, আমাদের ধন-বর্ধক 

হও।১ 

৫৩ কণ্ডিকা ॥ 

পবিমগুলের দক্ষিণে উত্তরমু খ উপ- 
বিষ্ট হইযা এই কপ্ডিকার প্রথম মন্ত্র পাঠ 
করত উপহিত ই&কাচতু্টয়ের পুর্বে 
2-2১০৮422855582৯5 

| & দীর্ঘে ও প্রশন্তে গপ্রমাণ । 



৫৫ ক মাধ্যনিনী শাখা। ত্্৭ 

উত্তরদক্ষিণে দীর্ঘক্রযে উত্তর সীমায় এফ 
খানি পাদমাত্রী পদ্যা (৭ম) ইক উপ- 

ধান করিবে _- 

হে ইউকে ! সেই দেবতা কর্তৃক তুমি 
স্থাপিত হইলে, দীপ্ডিমান্ হইয়া এইস্থলে 
দীর্ঘকাল অবস্থিতি কর 1১ 

দ্বিতীয় মন্ত্রে এ ৭ম ইষ্টকাঁব দক্ষিণে 
এরূপে অপব(৮ম)ইষ্টক! স্থাপন করিরে-_ 

হে ইউকে! সেই দেবতা কর্ভৃক তুমি 
সম্যক্ স্থাপিত হইলে দীপ্ডিমান্ হইয়া 
এইশ্ুলে দীর্ঘকৃল অবস্থিতি কর। ২ 

৫৪ কণ্ডিক । 

অনন্তব তিনটি লোকম্পণা্চ ইক 
অমন্ত্রক উপধান কবিষা পবে প্রতিবার 
মন্ত্র পাঠ কবিয়। অপব* দশটি লোঁক- 

ম্পৃণা ইষ্টকা উপধান করিবে! অখবা 
প্রথমে ছুইটি অমস্ত্রক পরে দশটি মন্ত্র 
পূর্বক এবং শেষটি অমন্ত্রক উপধান 

করিবেশ* 

হে ইন্উকে। পূর্ব সংস্াপিত অষ্ট 
ই্উকদাবা আক্রান্ত হয় নাই অথচ হওআ| 
আবশ্যক, গেই সকল অবকাশ তোমর! 

এটৈক ক্রমে পুরণ কর এবৎ এপ ভাবে" 
পবস্পর সম্মিলিত হও যেন উভয়ের 

ঞ& ছে ট ছোট ইট অর্থাৎ টালী নহে। 
1 এই ক্রিগ|কে সাঁদন কছে। 

মধ্যে ছিগ্র না থাকে ;-_অতি হুদৃঢ়' হইযা 
ংগ্ছিত হও; ইন্দ্রানী দেবতা এবং 

বৃহস্পতি দেবত। তোমাদিগকষে এইস্ব।নে 
সংস্কাপিত করিলেন । ১ 

৫৫ কণ্ডিকা। 

পূর্বব মন্ত্র পাঠ করত যে যে ই্কার 
সাঁদন 'করিবে, এই মন্ত্র পাঠ করত সেই 

সেই ইইকাঁতে সুদদোহসাধিবদন 
করিবে_- 

দেবগণের জন্ম হইলে" রোচনত্রষেধ 
ছ্যলোক সম্বন্ধীণা ও বিশের উপকারী » 
নানাবিধ অন্ন ও জল-+ এইস্কলে-+- পরি- 
পক হইয়! থাকে 4 ॥১ 

আসর ৯ পি 

স্দ-জল, দোহ-অম » ইহাদের অধিবদন- 

বসত কখন। এই ক্রিষাকে সুদদ্ে'হণাপিবদন 

ক্ষহে | প্রতি +&ক সই গথমে স দন দি ডি 

দোহল[ধিবদন হইবে। 

1 অর্থৎ সংবতসবে সংবহসবে অথবা সে মগ'গে | 

£ অর্থ২ প্রদদীপ্ত স্থানত্রযে-ভুলোকে, অস্তবীক্ষ 
তোকে এবং ছু।লে'কে অথবা সবনত্রযে_ প্র তঃসবনে, 
মধ্যসবনে এবং তৃতীযসবন্নে। 

খু, বৃদিজাত অথবা! সে'ম সমিষ্ট 
*. বিশ-বাঁণিজ্য ব্যবসাধী ও রুষী অধবা 

যজ্ঞ । 

4 বীহি যবাদি ও ইন্ষুগব্যাদি অথবা" নি শ।দি 
ও অনিযূত তনোমাদি 

+অর্থৎ পৃথিবীতে অথধ! এই বিচিত বব 1 

। এই মন্ত্রটিক ব্য খ)1 উত্য়প্রকার হহয়া খাফে। 



২২৮ 
১&, 

৫৬ কণ্তিকা। 

এই মন্ত্র পাঠ করত চাত্নাল হইতে 
॥ পুবীষ্* আনিয়। গাহ্পত্য চিতির উপরি 

নিক্ষেপ করিবে-- 

_, যে দেবতার কীন্ডিগ্রভা আসমুদ্র 
দেদীপ্যমান্ রহিয়াছে যিনি রখিদলের 
মধ্যে একজন প্রধান রথী, ধাঁহাঁর প্রসাঁদে 
আমরা অন্ন লাভ করিয়া! থাঁকি,' যিনি 
সাধুগণের প্রতিপালয়িতা সেই ইন্দ্র 
দেবতাকে সকলেই একবাক্যে স্তৃতি 
করিয়া! থাঁকে ।১ 

৫৭ কণ্ডিকা। 

এই কণ্ডিক| প্রভৃতি চারি মন্ত্রে “সমং- 

বিলা” শ* কবিষা অনন্তর নিন্সে উখ্য অগ্নি 
স্থাপন করিবে-- 

ছে চিত্য এবং হে উথ্য অগ্নে! তোমরা 
উভয়ে সম্মিলিত হুইতেছ, পরম্পরে 
শ্রীতিলাভ করত সদন্তঃকরণে প্রদীপ্ড 
হইয। আঁমাদিগ-কর্তৃক আহৃত অন্ন ও রস 

স্বীকারপুর্বক একমনে একবাক্যে আম” 

দিগের কল্যাণ কল্পনা! কর।১ 
পপ 

৫৮ কর্তিকা। 

হে অগ্রিন্বয়! আমি এই মঙ্প্রভাবে 

ঞ পাকমাটি। 

+ পুবীবমৃতিক। দ্বারা গাহপত্য চিতিকে পরিশ্রিত- 

তুল্য পরিপূর্ণ কবাঁকে সমংবিলা কহে। 

যজুর্ধেদ নৎহিতা অৎ১২ 
সপ্দ পা ক 

তোমাদিগের মন, কর্ম এবং চিত্ত একতা- 

সূত্রে গ্রথিত করিতেছি; হে পুরীষ্য অমনে? 
এবং হে গৃহস্থ ব্যবহার্য প্রসিদ্ধ অগ্নে! 

তোমরা উভয়েই একান্তঃকরণে যজমা- 
নকে থে অন্ন ও রদ প্রদান কর।২ 

গ্ 

৫৯ কণিকা! 

, হে অগ্নে! তুমি পুরীষ্য নামে প্রসিদ্ধ 

তোমার প্রসাদে আমরা পুষ্টি এবহ 

এশ্বর্ধয উভয়ই লাভ করিতে পারি ; 
সর্বদিক্ শীস্ত করিয়া এই স্থানকে 
স্বীয়াবাঁসভূমি জানিয়! স্িরবাস কর । ৩ 

৬০ কগ্ডিকা। 

জাতবেদ! নামে প্রসিদ্ধ হে অগ্রিদ্য় ! 

আমরা আশা করি-_-তোঁমাদের প্রলাদে 

এই ক্রিয়। নির্বধিত্বে পরিসমাণ্ড হইবে, 

যজমাঁনের শরীরাদিও সুস্থ খাঁকিবে এব, 
তোমরা উভয়ে একমনে একচিত্তে অকু- 

টিল ভাবে অদ্য আমাদিগের যজ্ঞে কল্যাণ- 
কারী হইবে ।৪ 

০ 

৬১ কণ্তিকা ৷ 

শুন্যগর্ভ উথাকে সিকতা দ্বারা দেমং- 
বিল।” করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করত শিক্যে 
হইতে উখ! নিষ্ষাশন করিয়! গাহপত্য 
অগ্নির উপরি স্থাপন করিবে এবং তন্্ধ্যে 

| অনন্ত্রক দুগ্ধ সিঞ্চন করিবে-- 



£€৬ কছ মাধ্যন্দিনী শাখা । ২৯ 

মাতা যেরূপ পূত্রকে ক্রোড়ে গ্রহণ 

করেন, পৃথিবীও' এই উাস্থিত প্রীষ্য 
অগমিকে সেইরূপে গ্রহণ করিবেন; 
বিশ্ববন্ন্য বিশ্বকর্মা প্রজাপতি ইহা! অব- 
গত হইয! এই উত্বাকে শিক্য-পাঁশ হইতে 
বিমুক্ত করুন ।.১ 

৬২ কুণ্ডিকা । 

হবিধ্যশঙ্গ হোয়ের *% গ্যায় স্থানে ৭ 
গ্রই কণিকা প্রভৃতি কপ্ডিকাত্রয়াত্মক মন্ত্র 
রয়ে একৈকক্রমে উপষ্যুপরি নৈষ্তী 
নামক ইইকাত্রয় দক্ষিণোতরে লম্বায়মান 
রূপে নিক্ষেপপূর্ববক স্থাপন করিবে-- 

হে নির্খতে । শা যাহারা সোমাতিষবে 
প্রবৃভ নহে, গমন কি কখন কোনরূপ 

কর্তব্য বৈদিক কার্ধ্য কল্পে না, তাহাদি- 
গের সঙ্গিনী হইতে ইচ্ছা কর ; ঘাহার। 
চোর বা যাহার! দন্থ্য তাহাদিগের গতি 
অনুসরণ কর; আমাদের বিপক্ষ দলের 

সহচরী হইতে ইচ্ছ। কর। হে দেবি! 
তোমাকে নমক্ষার 1১ 

সাপ ওসি 

ক রাজদ্য় প্রকয়ণে দেখ। 

রখ অর্থাৎ স্বয়ং প্রদ্ীর্ঘ, ফাটণ। 

৬৩ কণ্ডিকা । 

হে তীক্ষুতেজাঃ নির্খতে! আম্রাড্ম 
সত্যুূপ লৌহপিঞ্জবে বদ্ধ আছি, তোমার 
প্রদাদে্ আমরা এই বন্ধন হইতে বিযুক্ত 

হইতে পারি 1! হৃতবাং তোমাকে নম- 
স্কারকরি। যমণ" এবং যমীরগ্ সহিত 
একমত হইয়া এই যজমানকে ছুঃখ শূন্য 
উৎকৃষ্ট লোকে আরোহণ করাঁও। ২ 

৬৪ কণ্ডতিকা। 
হে ঘোররূপে নিষ্কতি দোঁব ! তোমাকে 
সকলেই পৃথিবীরূপা বলিয়। স্তব করিয়। 
থাকে, আমি তোমাকে ভালরূপে অবগত 

আছি অধুন। যজমানের বন্ধন-মোচনের 

জন্য তোমার মুখে ইইকাহুতি প্রদত 
হইতেছে। ৩ 

৬৫ কণ্ডিকা। 

প্রথম মন্ত্র পাঠ করত শিক্য, কব, 
ইগুদ্ব় এবং আসন্দী এ নৈর্ধাতী ইউকার 
পশ্চান্ভাগে নিক্ষেপ করিবে-- 

হে জমান! তোমার এ্রীবাদেশে 

যে কুক্পপাশ দৃঢ়রূপে আব্দ্ধ রহিয়াছে, 
এই গার্পত্য স্থানে, নিপ্চতি দেবীর অনু- 
ভিত টিভি 

কচ অর্থাং অলক্ষীর প্রসা দেই প্রষ বৈরাগ্ত্য উপ- 

£ তুষেমাত্রের জালে পরিপক্ক, কৃষ্ণবর্, পথ প্রমাণ স্থিত হইবা থাকে এবং বৈরাগ্য হইলেই, তত্বান্বেষণে 
ইইকাঁকে নৈর্ধতী কহে অর্থাথ্ ঝামা ইট। 

শু নির্ধতি অলঙ্ী। 

প্রতি জন্মে তবজ্ঞান হইলেইমুক্তি। 
ধ্দস্আসি। +যমী-পৃথিবী' 



২৪ 

মতিক্রমে এ পাশ হইতে তোমাকে 
বিমুক্ত করিতেছি ॥ গলপার্নমুক্ত তুমি 

এক্ষণে অক্েশে অন্ন গলাধঃকরণ কর ।১ 

যজমান এবং নৈখ/তী ইঞ্উকার মধ্য- 
স্থলে জলপুর্ণ চমস আঁলাইয়! ব্রচ্ধা 
অধ্রবূর্ট এবং যজমান দ্বিতীয় মন্ত্র পাঠ 
করত উত্থান করিবে__ 

যে দেবীর প্রসতদে এই সমস্ত ক্রিয়া 
সম্পন্ন হইয়! থাকে, সেই ভূতিঞ্* দেবীকে 
নমস্কার | ২ 

৬৬ কণগ্ডিকা । 

অন্তর ব্রহ্মা, অধ্বযু্যট এবং যজমাঁন 
সেই নির্থতির প্রতি দৃষ্তিপাৎ নাকরিয়াই, 
উহ্থাকে পশ্চাৎ করিয়া যজ্ঞশালা গমন 
করিবে পরে অধ্বযু্ট এইমস্ত্রে সেই যজ্জ- 

শালার ছারস্থ গার্থপত্য অগ্নির উপস্থান 
করিবে-_- 

অগ্নিদেবত। রণস্থলে প্রতিদন্বীদিগের 
সহিত যুদ্ধে উপস্থিত্ত ইন্দ্রের ন্যায় এবং 
সত্যপ্রতিজ্ঞতায় সবিভূ দেবের ন্যায়__ 

আমাদিগের নিরুপদ্রব বসতির কাবণ 

হউন এবং যজমানকে প্রন্রা, পণ্খ প্রভৃতি 

এন্বর্্ের সহিত ষঙ্গমিত করুন; তিনি 
এই সমস্ত বিশ্বেরই ক্রিয়া এবং রূপ 
প্রত্যক্ষ করিতেছেন ।১ 

* এতবরয্য 1 

বেদ সং ১২ অং 

৬৭ কণ্ডিক 1 

অধ্বয্যু, এই মন্ত্র এবং পর কগ্ডিকা- 
ত্বক দ্বিতীয় মন্ত্র দ্বারা গারৃপত্য চিতির 
শ্রোণিভাগের পশ্চিমে ফ্াড়াইযা, প্রতি- 
প্রস্থাতার উত্তর-পুর্বেব ঘট ব1 দশ ঝথব। 
চতুর্ব্বিংশতি 'বৃষে চালিত ওছুন্বর সীর * 
অভিমস্ত্রণ করিবে-_ 

, কৃষিকর্্দীভিজ্ঞ, আগ্মিক্ষেত্রবিৎ, ধীমদৃ 
গণ দেবলোকে স্থখ পাইবার অভিলাষে 
সীর যোগ করিয়া থাঁকে_-প্রতি বৃষভ- 
যুগ্মে একৈক ষুগ বহন করাইয়!থাকে । ১ 

৬৮ কগ্ডিক|॥ 

কষকগণ সীর যোগ করুক, যুগবাহী 
দবধতগুলির স্কন্ধে যথাষোগ্য যুগগুলি 

ন্যস্ত হউক, এইরূপ হইলে পরে তোমর! 
(খত্বিক্গণ) মকর পাঠপুর্ববক ণ" বীজ বপন 
কর, অনন্তর সঞ্জাত ওষধিগুলি ক্রয়ে 
পরিপুষ্ট হউক, পরে পরিপক্ক হুইলে 

তৎসমন্ত স্থণির দ্বারা কর্তিত হইয়া 
আম।দিগের অতিসমীপে (গৃহে) উপনীত 

হুউক। ২ 

৬৯ কণিকা । 

এঁ চিতির স্থানে, পরিশ্রিৎসমীপে, 

ঘ্ারিদিকে চারিমন্ত্রে পীর কর্ষণ করিবে-- 
মি 

* লাঙ্গল। 1 যাওষধী ইত্যাদি। 
1 দাত্রবাদা। 



8৪ ক মাধ্যন্দিনী শাখ!। ৩১ 

হে সুন্দর ফাল! তোমরা স্থখে ভূমি 

কর্ষণ কর, হাঁলধাঁরীরা বৃঘভগণের 

সহিত স্থখে গমন করুক, হে শুনাসীর 

দেব-দ্রম 1% স্থবৃষ্টি ছারা! সিঞ্চন কবত 
আমাদিগের এই কৃষ্ট ভূমিতে জনিষ্যমাণ 
ফলনকল স্থপক কর। ১* 

৭০ কপ্ডিকা । 

বিশ্বেদেব! দৈবগণ এবং * মরুদ্গণ- 

কর্তৃক সাহায্টাকৃত এই সীতি1, অস্বতো- 

দ্কে সম্যক সিপ্চিত হউক । হে সীতে। 

সমস্ত ক্ষেত্র জাত ওষধিনকল, অম্বতো- 

দ্কে পরিপুষ্ট হইলে তেজ হইবে 

অতএব তুমি, অম্বতোদক সংগ্রহে আমা- 
দিগের অনুকূল হও । ২ 

জা আপ 

৭১ কণ্তিকা। 

ফাল বিশিষ্ট, হ্ৃদৃশ্য ও লঘুভার, 
লাঙ্গলে গমনক্ষম, বেগবান্, হৃ্টপৃষ্ট _ 

গো, মেষ ও অশ্ব যোজনা করা .হুই- 
০তছে ; ভরসা করি ইহাঁদেব দ্বাব! 
তোমঘ(জী এই যজমানের ভূ কর্ষণ কার্ধ্য 
হন্দর নির্বাহ হইতে পারিবে ।৩ " 

শন স্বাষ,১ সীবনঅ।দিত্য পু তবাং গনাসাঁব- 
বাযু।দিত্য ৷ 

1ফল। 

৭২ কণ্ডিক! । 

হেকামছুঘে সীতে ৷ মিত্র, বরুণ, 

ইন্দ্র, অশ্বিদ্ষয, পুযা এবং মদীয় প্রজা- 

বর্গেব ভোগার্থ, ওষধির সম্পাদন বিষয়ে 

অতীষ্ট সিদ্ধ কব। ৪ 

৭৩ কণ্ডিক। 

এই মন্ত্র পাঠ পুর্ববক লাঙ্গল হইতে 
বৃষভগণকে বিমুস্ত কবিয়! ঈশ।ন কোণে 

তাহাদিগকে ছাড়িযা দিবে (এইলাঙ্কুল 

ও বুষভরৃন্দ গ্কত্যা সমাপ্ত হইলে অধ্ব- 
যুব প্রাপ্য হইবে )-_-- 

হে মহন্তব্য, দেবকার্য্যের উপযোগী, 
বৃষভগণ ! তোমাঁদিগ্কে লাঙ্গল হইতে 
বিমুক্ত করিতেছি ; তোমাদের প্রাসাদে 
আমরা ক্ষুৎপিপাসারপ ছঃখপারাবাৰ 

পাঁর হইযাথাকি এবং ভরসা করি পরম 

জ্যেতিও প্রাপ্ত হইতে পারি। ৯ 

৭৪ কগ্ডিক। 

জ্ছ ছার! পঞ্চবার ম্বৃত গ্রহণপুর্ব্ব, 
সেই কৃভূমির মধ্যগত কুধস্তম্বেব উপ 
এই মন্ত্রে, উদ্ধ হস্তে, হবন করিবে _" 

অযবের সহিত* বর্তমান সংবৎস 

অযবস্মধ্্য | 



৩২ 

দেবতার তৃপ্তির জন্য এই দ্বতাহাতি 
সম্যক্ প্রদত্ত হইতেছে, তীহাঁর। হপ্রীত 
হউন (১)। অরুণীরক্* সহিত বর্তমান 

উষ! দেবতার তৃপ্তির জন্য, এই স্বতা- 
হুতি ঈম্যক্ প্রদত্ত হইতেছে, তাহারা 
স্থগ্রীত হউন (২)। দংসেরণ* সহিত 

বর্তমান অশ্বিদেবছয়েরঞচ তৃপ্তির জন্য এই 
স্বতাহুতি গম্যক্ প্রদণ্ড হইতেছে, ভাহার। 
গৃপ্রীত হউন ৩)। এতশেরণা সহিত 

বর্তমান সূর্ধ্য দেবতার তৃপ্তির জন্য এই 
স্বতাহিতি সম্যক্ প্রদত্ত হইতেছে, তাহার! 
হৃপ্রীত হউন (৪) ইড়ার-* সহিত বর্তমান 

অগ্নিদেবতার তৃপ্তির জন্য এই ঘ্বৃতাহুতি 

সম্যক প্রদত্ত হইতেছে, তাহার! স্থপ্রীত 
হউন (৫)। ১ 

ও আকুনী-ুউধাব বাহন গৌ, বন্যত গেইশন্দে 
জ্যোতি এবং জ্ঠৌতিম'ত্রকেই বহনকা রীরূপে বর্ণনা 

ফর হইয়া থাকে এতাবত। অকুণী শর্খে অরুণিমা 

ফাস্তি। 

1, 1 অস্থিঘেবন্য়স্দিব ও রাত্রি, ইহারাই 

খরশীণর ভিষক্, ঘেতহতু ইহীদিগকর্তৃকই সমস্ত বাগ 

চিকিৎসিত হয় । দংশৃকার্ু, খাহা। কিছু অন্ঠিত 

হই] থাকে, তৎ্সমন্তই দিব! রাত্রির অন।তর কালে 

সুতরাং ক্রিয়ামাত্রই অহোরাত্রের অঙ্গীভূত। 

গু এতশল্স্্যের বাহক অশ্ব, অর্থাৎকিরপুর্গ । 

“ ইড়াপৃথিবী; অগ্নি পৃথিবীর প্রধান দেবতা 

ধলিয়নিনীর্ত আছেন, এই অন্যই'পৃথিবীকে অগ্সির 

লছচরী কহে? 

যজুর্ধেদ সংহিতা । অং১ং 
পপি 

[ ওষধি-বপন ] 

৭৫ কণ্তিকা । 

এই কণিকা! হইতে ১৫ কণ্ডিকাত্মক 
১৫ মন্ত্রে চমসের দ্বারা ওষধি-বীজ বপন 

করিবে-- 

হে ওষধিসমূহ ! তোমরা প্রজা স্ষ্টির 
প্রথমে স্থষ্ট,হুইয়াছ; বসস্ত, বর্ষ! ও শরৎ 

তোমাদিগের উৎপর্ভিৎসময়ঃ তোমাদিগ- 

হইতেই এই জগৎ .প্রতিপালিত হই- 
তেছে, আমরা তোমাদিগের প্রধানতঃ 

সপ্তপ্রকার* এবং তদ্বিশেষ শত শত 

প্রকার ণ' ভেদ অবগত আছি। ১ 

৭৬ কণ্ডিকা। 

হে অন্ব! তোমাদিগের শত শত 

প্রকারভেদ আছে, এবং এ শতশত 

প্রকারেরও সহজ্্ সহস্র প্রকার বীজ আছেঃ 

তোমাদের সত্বাতেই এই জগতের সমস্ত 
কার্ধ্য নির্বাহ হুইয়া থাকে , এই যজমাঁ- 

নকে যেন কখন ক্ষুপ্রোগে পীড়িত হইতে 
না হয়। ২ 

৭৭ কণ্ডিকা। 

ক্ষুধ! পারাবার হইতে পারকারী হে 
লতা1-*ওষধিগণ ! তোঁমর! অশ্থের ন্যায় 

বেগ গমনে অর্থাৎ আশু পুষ্পবান্ ও 
ফলবান্ হও । ৩ 

ও বীছি, গোতুম ইত্যাদি । 

পঁ শালিধান্য, নীবারান্ধি । 



৮৪ কৎ 

৭৮ কপ্ডিক। 

হে ওষধিসকল ! হেমাতৃ সকল! 

হে দেবীপকল' তোমাদের নিকটে 

ইহাই প্রার্থনা করি-যে তোমাদের 
প্রসাদে ষগ্মান, স্বীয় শরীরে স্বাস্থ্য এবং 

গো, অশ্ব প্রভৃতি এশবর্য লাভ করুন। ৪ 
৮ জি ঠ 

৭৯ কণ্ডিকা। 

হে ওষধিসকল !' তোমাদের; ভূমিতে 
উৎপত্তি, তৃণস্তন্থে স্থিতি এবং তৃণপত্রে 
শেষ বসতি) এক্ষণে যজমানের গৃহে 

গতি কর। ৫ 

৮ কণ্ডিক। | 

হে গওধধিসকল 1 তোমরা যে যে 

গুহে বিরাজমান আছ, সেই সেই গৃহপতি 
বুণস্থুলপ্রাষ এই ভূমগুলে* রাজার ন্যায় 

স্ব-প্রভাবে দারিদ্র্য অন্বদিগকে বিনাশ 

করিতে সক্ষম হন, অধিকস্ত তাহাব। 

যেহেতু দারিদ্র্য রোগেব ওষধপ্রাদ অত- 
এব বিপ্র হইলেও ভিষক্ উপাধি লাভ 

করিয়া থাকেন । ৬ 

৮১ কণ্ডিকা। 

যে সকল ওষধি অশ্বাদি পশুগণের 

উপযোগী, যে সকল ওষধি নোমযাগের 

উপযোগী, ঘে সকল ওষধি মনুষ্যাদির 
জীবন ধারণের উপযোগী এবং “য সকল 

মাধ্যন্দিনী শাখা । ৩৩ 

ওষধি বিশেষ তেজক্কর,--যজম]ন্নের কল্যা- 

ণার্থ তৎসমস্তেরই আবাহন করিতেছি ।৭ 

৮২ কণ্ডতিকা। 

হে পুরুষ! তোমার আত্ম-ধনের 

হিতকারী ওষধিসমন্তের সামর্থ্য, যেরূপ 
গো-পাল চারণভূমিতে যাইবাব জন্য 
ব্যগ্রচিন্তে গোষ্ঠ হইতে এককালে পালে 
পাল গ্রকাশ পায়, সেইরূপ মতকর্তৃক 
এককালে ভুরি ভুবি প্রকাশিত হুই- 
তেছে। ৮" 

৮৩ কগ্ডিক1 ॥ 
হে ওষধিসকল । তোমাঁদেব মাতার 

নাম নিক্কৃতি্* অতএব ভরস! করি 
তোঁমর! অবশ্যই ক্ষুদ্রোগ হইতে আঁমা- 
«দেব নিষ্কৃতি বিধান করিবা। তোমরা 

এই সীবমুখে ভূমিতে প্রসারিত হও এবং 
পবে আমাদিগকে ক্ষুধা রাক্ষমীর হস্ত 

হইতে নিষ্কৃতি করিও।৯ 

৮৪ কণ্ডিকা । 
এই ওষধি-জাতি ওষধিসকল স্তেন 

কর্তৃক আক্রান্ত গোষ্ঠের ন্যায় প' শরীর 
ঞ নিঃইশেষে যাহ শস্যাদি সমুখ্পাগন করিতে 

পাঁরে পৃথিবী । 

প ্বম্থুদল যেকপ গেষ্টে গুতিষ্ট হইয়ঠই শ্বীষ বিক্রুঃ 
বিঞুম্তার করত গে ষ্টস্থ গে রক্ষকগণকে বিনাশ পুর্য্ব 

গেটের গোধন শূন্যতা সম্পদূন করে, এই উষথি 
সকলও শরীরে গুবিষ্ট হইথাই শ্বীয বিক্রম প্রক * 
করত শরীরস্থ সমত্ত বে গে বিনাশ পুর্ধৃক শরীরে 
বোগ-শূন্যতা সম্পন্ন কবিবা খাকে। 

পাশা প্পিপাপাপপাশা শপ | শাক | শপে 



২৩৪ যজর্বেদ মৎহিভা। ১২অং 

আক্রমণ করত শরীবস্থ সমস্ত ব্যাধি ৮৮ কণ্ডিকা। 
বিনাশ করিয়াথাকে । ১০ হে ওষধিসকল ! তোমাদিগের মধ্যে 

একজন, একজনেব প্রভাব বৃদ্ধি কবে এবং 

আর একজন আব একজনের প্রভাব হু।স 

কবে এতাবতা তোগবা খিলিত হইলে 
অপূর্ববগুণসম্পন্ম হইযাথাক , অধনা তো- 

বায় করিলেএঁ প্রাণী দংশনাদির পৃর্ধেব | মণা সকলে আমার উপকাবার্থ একমত 
ভয়মাত্রেই স্বত হয সেইরূপ ইহা হস্তে | হইথা স্বীয় স্বীয প্রতাব হাস বাধ ছাবা 
ওহণ করিলে সেবন কবিবাৰ পূর্বেই | বোগ নাঁশ করণে আযাব অনুবোধ বক্ষা 
ব্যাধি বিনষ্ট হইয়া] থাকে । ১১ কর। 58 

৮৫ কগ্ডিকা। 

যেরূপ কোন জীবগৃভ্র কোন প্রাণীকে 

পপি 
আস 

৮৬ কণ্তিকা। 

হে ওষধিসকল। থাহাবা তোমাদি। 
গকে সেবন কবে, তাহাদিগের অঙ্গে, 

তোমবা, মর্মমচ্ছেদী ছুর্ভনগণের মর্ম । বউকা পুষ্প হই না. কিন্তু পকল প্রাবা- 

এ রে পর্ধ্বে অর্থাৎ] রই আমাদিগেৰ বোগ নিখাৰণে সমর্থ 
আনখাগ্র কেশান্ত ) ব্যাপিষা ব্যাধি বিদু : অর্থাৎ কিছুই নিশ্প্রাযোজন ক্ষ হয 

রিত করিয়াথাক | ১২ 

1 

] 

৮৯ কণ্ডিকা । 

। _ বৃহস্পত্তিব স্থগিতে বিবিধ গষধি 
আছে-- কেহ ফলবান্, কাভান্উ বা ফল 

ফল হয না; কাহ।ক্ট পুল্প হধ, বাহা- 

| নাই । ১৫ 

৮৭ কর্ডিকা। 
৯০ কিকা। 

হে ব্যাধিনকল ! তোমাদেব শিদান ৮" ্ 

কফ, পিত্ত, ঝাতের সহিত তোমবা প্রলা- [ ওষধ-নাহাক্স্য ] 
য়ন কর; রোগীর- হাহাকার নিবারিত | অতপর ১২ কণ্ডিবা কোন যজ্ঞাদিতে 
হউক । ১৩ বিশেষন্দপে বিহিত নহে আবশ্যক মতে 

বিবিধ স্থানে ব্যবহৃত হইয়। থাকে-_ 
হে, ওষধে ! শপথ-জন্য বোগ হইতে 

ভামাকে অ।বোগ্য কর , জলক্রীড়াদি- 

ভন্য জলবোগ হইতে আমাকে আবোগ্য 

০ পপ 

কাজ 

* পরি পক্ষে, শেন, টিহ্ষ্যা দয পচে 
শাহ রি হালে মাসে পলে্শল। 



৯৬কৎ 

কর; এই যমেব বন্ধন স্বরূপ ছু'লাধ্য 

বোগ হইতে আমাকে আরোগ্য কর, 

দেবকোপ জন্য সর্বপ্রকার রোগ হইতেই 
আমাকে আরোগ্য কর। ১ 

শা শী 

৯১ কর্তিকা। 

ওঘধিসকল ৷ ছ্যুলোক হইতে আগ- 
মন কালে, পথে, পরস্পব কথোপকথন 

কবিতেছিলেন -বে; আমবা! কোন প্রাণীর 
জীবদ্দশ[তে শবীবে ব্য।প্ত হইতে পাবিলে 

মৃত্যু তাহব কিছুই করিতে পারে না। ২ 

৯২ ক্তিকা।' 

ঘে (গষধি)দলের বাদী সৌম এবহ 

ধত্বিগাদি মহোদযেরাই বিচক্ষণ মন্ত্রী, 

হে ওষধে' ভুমি সেই দলের মধ্যে এক 

জনা প্রধান অতএব তোমাকে হৃদয়ে 

ধাবণ করিতেছি, আমাকে আশানুরূপ 

ফল প্রদান কব । ৩ 

৯৩ কণ্ডতিকা। 

যে (ওষধি ) দলের রাঁজ্ভী মৌম এবং. 
যেদল আমাদিগের কল্যাণার্থ ই বৃহস্পতি- 

কর্তৃক পুথিবীতে প্রেরিত হইয়াছে, তাহা! 
দেরই একটি, এই ওষধি, জামি ব্যবহার 

করিতেছি, ইহ! আমার বাধ্যকর হউক '৪ 

মাধ্যন্দিনী শাখা । ২৩৫ 

৯৪ কণ্তিকা ৷ 

যে সকল ওষধি নিকটে 'আছ এবং 

যাহার! দৃবস্থ, যাহারা তরুজাতি এবং 
যাহারা লতাজাতি ; সকলেই আমার 
এই প্রার্থনা শ্রবণ কর--“দকলে একমত 
হুইয। মদগৃহযগাণ এই ওষধিকে বীর্ধ্য 

প্রদান কর, অর্থাৎ তোমাদের প্রসাঁদে 
ইহা! যথেষ্ট বীর্ধবাঁন্হউক । ৫ 

৯৫ কণ্তিকা। 

হে €ষধে । রোঁগচিকিতসার নিমিন্ত 

তোমাব মূল আবশ্যক, সেই জন্যই তো- 

মাকে খনন কবিতেছি ; তোমার খনন 

অপবাধে যেন আমাঁব কোনরূপ হানি 

না হয' প্রত্্যতু, অধুনা! যাহাব বোগ উপ- 
শমার্ঘ প্রবৃন্ত হইযাছি, দে যেন বঁবে গ্য 

লাভ করে ; অধিকন্তু পবেও ঘে কোন 

বোগীব ওষধার্থ ইহা ব্যবহৃত হইবে, "সে 

দ্বিপাদ বা চতুষ্পাদ্ হউক, অবশ্যই যেন 
আবোগ্য হয়। ৬ 

৯৬ কণ্তিকা। 

*ওষধিগণ স্বীয বাঁজার শশীপে এই 
রূপ স্বীকার করিযাছেঁন_-যে, হে রাজন্ 
চিকিৎসক যে কোন রোগাব জন] 

অবমাদিগকে গ্রহণ করিবে, আমরা*সেই 

রোগীর রোগ অবশ্য বিনাশ করিব । ৭ 



রঙ 

২৩৬ 

৯৭ কগ্ডিকা । 

হে ওষধে 1'তূমি ক্ষয়ব্যাধিরনাশঘলিত্রী, 
অর্শরোগের নাশায়ত্রী, মেদ রোগের 

নাশয়িত্রী, বিবিধ ক্ষত রোগের নাশয়িত্রী 

এবং উদররোগাদিরও নাশয়িত্রী । ৮ 

৯৮ কণ্ডিকা | 

হে ওষবে! তোমাকে গন্ধবর্ধগণ হ্বীয় 

কাধ্য সাধনার্থ খনন করিয়া থাকেন, 

ইন্দ্রও তোমাকে খনন করিয়া থাকেন, 

বৃহস্পতি ও তোমাকে খনন করিয়া থাকেন, 

মোম রাজাও তোমাকে আবশ্যকান্ুুলাবে 

খনন করিয়া থাকেন* তোমার গুণজ্ঞ 

বাক্তি তোমাকে লাভ করিষ! বিবিধ রোগ 

হইতে মুক্ত হইয়া! থাকেন। ৯ 

৯৯ কণ্ডিক!। 

হে ওষধে। তুমি স্বীয় ক্ষমতাষ রুগ্রও 
কপ্সিতে পাঁর । মদীয় শক্রগণকে রুগ্ন 
কর, বিপক্ষ সেনাদলকে রুগ্ন কর, দহ্য 

বর্গকে রুগ্ন কর। ১০ 
সোাশিপাশিসিিি 

১৭০ কণ্ডতিক । 

ওষধে 1, তোমার খননকারী দীর্ঘায়ু 

হউক ও যাহার রোগ উপশমার্থ তোমাকে 
খনন কর! হইতেছে সেব্যক্তি দীর্ঘায়ু 

যজুর্বেদ সত্ঘহিত। । 

| ১০১ কণ্চিক!। 

১২ অৎ 

হে ওষধে! তুমি উৎকৃষ্ট বন্ত, 
তোমার নিকটস্থ এই বৃক্ষ নকল তোমার 
অনুগত হইয়া ছায়াদানাদি বারা উপকারক 

হউক এবং যাহারা চিরদিন আমাদের 
দ্বেষ করিয়া আদিতেছে, তাহারাঁও আমা” 

দের অন্তগত হুউক। ১২ 

[পুনঃ ইউকোৌপধান ] 

১০২ কণ্ডিক। 

অধ্বয্যু; চারিখানি লোগেউকা% 
পর্ববাদি চতুর্দিকে ক্ফ্য দ্বার উপধান 
করিবে । তন্মধ্যে এই মন্ত্রে পূর্বদিকে 

যে স্থিবপ্রতিজ্ঞ প্রজাপতি পৃথিবীর 
উৎপাদক, যিনি ছ্যলোকেব অস্টা এবং 
যিনি এই দগতের 'আহ্লাদকর তৃপ্তিসাধন 
জলের উতপন্তি করিয়াছেন,নেই দেবতার 

তুষ্টি সাধনার্থ এই আহুতি ব্যবান্থিত 
হইতেছে ; তিনি আমাদিগকে সর্ববথ/ 

রক্ষা। করুন ।১ 

১০৩ কণ্ডিক1। 

এই মন্ত্রে দক্ষিণদিকে লোগেউকোপ- 

ধান করিবে - 

হে পৃর্থিবি ! যজ্ঞ এবং যজ্ঞফল-» 

হউক এবং তুমিও দীর্তায় হও্ত বৃহতর | সৃষ্টির সহিত পরিতৃপ্ত হও । অগ্নির ইচ্ছিত 

অন্ধুরে পর্রিবারিত হইয়া বর্ধিত হইতে 

থাক! ১১ ঞ পাদপ্রনাণছেটছ্েট ইট। 



৭৩৮ ক মাধ্যনিনী শাখা । ২৩৭ 

আধার এই ইষ্টক। তোঘার ত্বক্ স্বরূপে 
প্রতিষ্ঠিত হইতেছে । ২ 

১০৪ কণ্ডিকা। 

এই মন্ত্রে পশ্চিম দিকে লোগেষ্ট- 
কোঁপধান করিবে-- 

হে অগ্নে! তোমার যে জ্যোতি শুরু 

বর্ণ যে জ্যোতি আহলাদকর, যে জ্যোতি 
অতিপবিত্র ও গৃহকার্য্ে ব্যবহ্ৃয়মাণ এবং 

যে জ্যোতি যজ্ঞকার্যে আবাধ্য ' আমরা 

দেবকার্ধ্য সিদ্ধির জন্য সেই সমস্ত 

জ্যোতিকে সম্পাদন করি। ৩ 

১৯৫ কণ্ডিক। 

প্রথম মন্ত্রে উত্তরদিকে লোগেউকোপ- 
ধান করিবে - 

আমর! এই দিকের প্রসাদেই আত 

শঁ় প্রব্দ্ধ মেঘপুগ্ডের ধার! [ বৃষ্টি ] লাভ 
করিয়! থাকি এবং তাহা হইতেই যজ্ধের 
কারণ-সম্পত্তি শ্বরূপ অন্ন ও জল অদন 

করিষ। থাকি । এই ধারা আমাদিগেব 
গো সকলে প্রবিষ্ট হুইয়। পয়োর্দ্ধি কর 
এবং আঁমাদিগের প্রজাবর্গের শরীরে . 

প্রবিষ্ট হুইয়। পুষ্টিকর হউক । [৪1১ 
ঘিতীয় মন্ত্রে লিকতা পাতিবে-_ 
অন্নাভাব নিবন্ধন যে পীড়া তাহাকে 

ছুরীতৃত করিতেছি । ২ 
পার আরা 

১০৬ কণ্তিকা $ 

এই ফিক! প্রভৃতি ছয়টি মঙ্ত্রে 
উত্তর বেদীর, পক্ষত্বয় ও পুচ্ছ ভাগ ভিন্ন 
অন্যত্র সর্ধবজ্ধ অর্থাু মধ্যভাগে দিকতা- 

চ্ছার্দন করিবে-_ 

হে বিভাবসে! অগ্নে। তোমাক 

কীর্তিপ্রতাকাসদৃশ উড্ডীয়মান এই গগণ- 
স্পর্শী ধুমপুঞ্জ দেদীপ্যমান রহিয়াছে । 
হে বুহস্তানে!! তুমি যজ্ঞ-করণের উপ- 

যুক্ত সাঁমর্ধ্য এবং অন্ন যজমানকে প্রধান 
করিঘ। থাক । ১ 

১০৭ কথ্থিকা। 

হ্থেঅগনে। তোমার এই লমুখিত 
ধূমপুপ্জ শুর্ুবর্ণ, অতিপবিভ্র এবং অত্য- 
ধিক; ক্রমেই ভর্ধগত হইতেছে। পুত্র 
যেরূপ বৃদ্ধ পিতামাতাকে প্রতিপালন 

করিয়া থাকে, তুমিও সেইৰ তোনার 
পিতামাতা দ্যাবাপৃথিবীকে এই ধুমপুঞ্জ 
দ্বাব। প্রতিপালন করিতেছ । 

১০৮ কগ্ডিক!। 

হে উর্জোনপাৎ* জাতবেদঃ ! ভষ্র- 
কুলোস্তব, বিবিধ এঁশরর্ধ্যবান্, সৃরূপ যজ- 

কু উল, নপাৎস€পীত্র, জল হইতে তক 
কাষ্ঠাফি সধুত্পয় হয এবং তাহ হইতে মন্থন করিয়া 

অঙ্গি মিপ্পাদিত ছইয থাকে অতএব অগ্বিত্ক জজের 
পৌত্্র ঘল। খাব | 



৬১০০৪ 

মান, তোমাতে যখেষ্ট অন্নীদি হবন করি- ূ 

বেন অতএব তুমি এই স্ুপ্রশস্ত শুভকার্য্য 
দিদ্ধির জন্য বিশেষ অনুকূল হও । ৩ 

১০৯ কণ্তিক। । 

. হে অমর, অগ্নে! তুমি খত্বিগ্গণ- 

কর্তৃক সম্যক দীপিত হওত দর্শনীয় 
অতি স্থন্দর শরীয়ে বিরাজমান রহিয়াছ 
এবহ যজ্তকার্ধ্যও সম্যক সম্পন্ম করি- 

তেছ অতএব ভরসাকরি আমাদিগকে 

যথেষ্ট এই্বর্য্য প্রদান করিতে পার | ৪ 

১১০ কণ্ডিক। ॥ 

হে অগ্নে! যজ্ঞের সম্পাদক, প্রকৃষ্ট- 

চেতা এই যজমানকে যথেষ্ট ধন, যথেষ্ট 
অন্ন ও চিরস্থায়ী এশ্বরধ্য (জ্ঞান) প্রদান 
কর ৫ 

১১১ কণ্তিকা । 

হে অগ্নে! তুমি যজ্জীয়,*তুমি অতি 

মহান, তুমি বিশ্বসংসারের দর্শনীয়, তুমি 
শ্রেৎকণ,* তুমি অতিশয় প্রসিদ্ধ, তুমি 

বিখ্যাত দেরতা £ তোমাকে যজস্ধুনগণ 
অভিলধিত স্বর্গহৃথের জন্য সস্ত্রীক হইয়! 
পূর্বদিকে স্থাপন করিয়া থাকে । ৬ 

পা হি 

ঞ অর্থাত যাচকের যাচ্এ1 জ্বপার্থ হিনি স্বীয় কর্ণে 
[নো যেগ রাখিয়াছেন ( কান খাড়। আঁছে )। 

যজ্বেদ সংহিতা । ১২ আৎ 

১১২ কগ্ডিক।। 

এই কণ্ডিক। প্রভৃতি মন্ত্র্ধয়ে এ পতিত 
দিকত। স্পর্শ করিবে -- 

হে সোম তোমার সর্বভূতোতপত্তিণ 

কারী বীজ এই স্থলে সমাগত হুউক, তুমি 
স্বীয় বীর্ষ্যে সর্বপ্রকারে পরিবদ্ধিত হও 
এবং যজ্ছাদি সৎকাধ্যেব উপযোগী অন্ন 
আমাদিগকে প্রাপ্ত কর।ও । ১ 

১১৩ কণিকা | 

হে পাপনাশিন সোম ! পাঁন করি- 
বার উপযুক্ত রস, অন্ন এবং বীর্ধ্য 
তোমাতে সঙ্গত হউক * হে সোম ! পরি- 
বর্ধমান তুমি যক্মানকে ইহলোকেব 
জন্য দীর্ঘায়ু পুত্রপৌন্রাদ্দি প্রজা এবহ 
ছ্যুলোকের জন্য উৎকৃষ্ট ভোগ্য প্রদানের 
ব্যবস্থা কর । ২ 

১১৪ কণ্ডিকা। 

(এই মন্ত্রের বিমিযোগ সূত্রে দৃষ্ট হয় ন!: 
অতিশয় তৃণ্তাস্তঃকরণ হে সোম! 

সকল অংশুগুলির সহিত ক্রমে পরিব- 
দ্ষিত হও এবং অতি বিখ্যাত তুমি আমী- 

দিগের বঙ্ধনার্থ সখ্য স্বীকার কর। ৩ 

১১৫ কণ্তিক। | 

শ্বেত, তদতাবে পীত, অশ্ব, অভাবে 
স্বঘ আনয়নানস্তর অধ্বয্যু“কর্তৃক হোত 
দিজ্ঞাসিত হইলে তছুত্বরে এই কণ্ডিক 
প্রস্ৃতি মন্্ত্রয় পাঠ করিবে-- 



১০টি টি. 
হে অগ্নে ! বৎস স্বরূপ ঘজমানগণ* ১১৬ কণিকা: ।, 

তোমাকে কামনা করত বেদসান্ত্রের হে অঙ্গিরঃ অথে! সমস্ত বঙ্জমান- 

প্রভাবে তোমার মনকে উৎকৃষ্ট দেব- | গণই স্বীয় শ্বীয় কাসন! সিদ্ধির জন্য ভি 
লোক হইতে আকর্ষণ কবিয়াখাকেন । ১ | ভিন্ন প্রকারে তোমাকে স্তব করেন । ২ 

সপ কর 
(৯ কি 

১১৪ কণ্তিক। 

| উৎপন্ন এবং উপৎুস্যমান যজমান 
*% হজ্ঞাারতের পুর্বে ঘুজমানকে পয়োব্নভাদি করিতে গণের কামনাপুরণকারী অগ্নি, এই প্রিয় 

হয় অতএব বৎলকপে বর্ণনা করা ধায়।' সাঁরণভাষ্যে | ধিষ্টয-দকলে. সত্াট্ রূপে প্রাধান্য লাৎ 

বৎস নামক খখি বলিয়। ব্যাখ্যা হইয়াছে । করত বিবাজমান রহিয়াছেন। ৩ 

॥ যভ্র্বেদীয় মাধ্যন্দিনী শাখার মন্ত্রভাগে দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত । 

দি 
॥ অথ ত্রয়োদশ অধ্যয় 

তি 
সা (ও ও 

[ পুফরপর্ণোপধান ] 

১কপ্তিকা | আমি প্রথমত শ্ব।য় সমীপে অগ্নি 

আনয়ন করিতেছি' পরে অগ্নিচয়। 
যজমান উত্তর বেছীর পূর্বববভাঁগে দীড়া- করিতেছি। এই অগ্নির প্রসাদে ধন, পুষ্টি 

ইয়া 'ময়িযৃহ্তামি ইত্যাদি মন্ত্র জপ | ছন্দর গ্রজ। এবং ,যথেউ বীর্ধ্য" লাং 
রি এই মন্ত্রে | হইবে, বেবতাগপণও অনুকূল হইবেন। ১ 

স্পস্ট 



৮৬১০ 

« ২ কণ্ডিকা। 

তদনস্তয় অধ্বস্যু? অই “কণ্ডিফাত্মক 
অন্ধ পাঠ করিয়া পূর্বববৎগ কুপন্তখের 

 ঈছে পত্র! তুমি যৎকাপে জলের 

উপরি ভাসমান থাক, তৎকালে তোমার 

চতুন্পার্থেই উদকল্াশি দর্শকের অতীব 
প্রীতিপ্রদ হইয়াথাকে ;) তুমি অগাধষলে 

বর্ধমান হওত এতারদশ বৃহদাকার হুই- 
য়াছ ৮*-অদ্য তোমাকে অগ্রিয় আধার 

করিতেছি । ১ 
হে পন্ড! ছালোবের দ্যা ইপচতকাধে 

প্রথিত হও। ২ 

৩ কণিকা । 

এঁ পাঁতিত পত্রের উপয়ি সেই কণ্- 

ধুত রুল্ব এই মন্ত্রে পি্ডের অধোভাগানু- 
সারে স্থাপন করিবে-- 

.. শ্রইব্রক্ষ (আদিত্য) প্রথমে পুর্ব 
দিকে উদ্দিত হুইয়াই ভূ-সীমা পর্য্যস্ত শ্বীয় 

ছম্দর কিরণজাল বিস্তীর্ণ করিয়া থাকেন ; 

অস্তরীক্ষম্থ সমস্ত লোকেরই একমাত্র লক্ষ্য 
এবং এই জগতের সাধু বা অসাধু সমস্ত 

পদার্থেরই স্ছিত্ত-কারগ | ১ 

৪ বঙ্জিকা । 
এই্ যন্ত্রে এবধ পৃর যন্ত্রে এ রুল্পের, 

€& উতালহবননণকালে ধের়প প্রতমমগ্তরে প্পত্র 
পাতিত ও ছি্ভীয় মে শিল্তীররক্ত হই! থাকে সেই 
দগা। 

রঙর্থেদ সংহিতা । ১৩জং 

উপায় পুর্ধবপক্ষিমে উন্তান করিয়! একটি 
ছিরগক্ পুরুষকে শয়ন করাইবে-_ 

সর্ধ্প্রথমে অর্থাৎ সৃষ্টির পর্বের এক. 
মাত্র হিরগ্যর্তই ছিলেন, গরে অর্থাৎ 
সৃষ্টি হইলে তিনিই একমাত্র এই সমস্ত 
বিশ্বের অধিপতি (পালয়িত। ) হইলেন, 
স্বীয় শক্তিতে এই পৃথিবীকে এবং ছ্যুলো- 
ককে ধারণ করিয়। রহ্ছিল্লাছেন ; তিনি কি 
রূপ ?__ ইহা নির্দিষ্ট ক্লদ্দিতে না পারি- 
লেও সেই দেবতার প্রীতি-সাধনার্থ এই 
হুবি বিধান কবা যাইতেছে । ১ 

৫ কণ্ডিকা । 

যিনি সর্ববাদি (ধাহার আদি নাই), সেই 
দেবতা স্বয়ং 'দ্রপ্প” নামে প্রসিদ্ধ অথচ 
রন্পনামে প্রসিদ্ধ এই সূর্য্যরও কারণ ) 
সেই হুগ্সের অনুসরণেই এ দ্রপ্ল, পৃথিবী, 
ছ্যলোক এবং অস্তরীক্ষ লোকে বিচরণ 
করত নিয়মিত রসাকর্ষণ, রসদানাদি দ্বার! 
লোকত্রয়েরই সাম্যাবস্থা রক্ষা করিতেছেন 
এবং, এই 'দ্রপ্পেরই প্রকাশে এই সপ্ত 

* দিকৃষ্চ নিত হইয়াথাকে । ২ 

৬ কর্থিকা। 

অনস্তয় জমান নেই হিরণ্যপুরুষকে 
দর্পন করত এই কগ্ডিকাদি কিকাব্রয়া 
সবক মন্রত্রয় পাঠি করিবে-- 

€ পুর্ব্বাদি চারিদিক, এবং উর্দ। অধঃ ও মধ্য এই 

'শপ্াধিক, | 



১১কৎ 

এই পৃথিবীর অনুগত যে লোকসকলপ্ 
তাহাদিগকে নমস্কার করি; অন্তরীক্ষের 
আঙঞ্িত যে লোকসকল, তাহাদিগকে 
নমস্কার করি এবং ছ্যষগ্ুডলের মধ্যগত যে 
লোকলকল তাহাদিগকেও মমক্কার করি 1১ 

৭ কণ্ডতিকা। 

যে সকল সর্প রক্ষোগণের বাণরূপে 
ব্যবহৃত হুইয়। থাকে; যে সকল সর্প, চন্দন 
রক্ষাদিতে অবশ্থিতি করে এবং যাহারা 
গর্তের মধ্যে বসতি করিয়া রহিয়াছে, 
তাহাদিগকে সকলকেই নমস্কান্ন করি। ২ 

পম পা 

"৮ কণিকা | 

যে সকল প্রাণিগণ ছ্যলোকে, যেসকল 
প্রাণী অবকাশ চ্হানে ( অস্তরীক্ষে ), যে 
সকল প্রাণী দূর্য্যের রশ্মি-প্রবিষট ভূলোকে 

এবং যে নকল প্রাণী জলগর্তে অবশ্থিতি 
করিতেছেন, তৎসমস্ত প্রাণীকেই নম- 
ক্কার করি। ৩ 

কি 

৯ কণ্িকা। 

আজ্য সংস্কার করিয়া সেই হিরশ্নয় 

পুরুষের নিকটে উপবিষ্ট হইয়া প্রদক্ষিণ- 
ক্রমে প্রতিদিক্ সম্মুখ হইয়া সেই পুরু 

যের উপরি__এই কণিকা প্রস্ৃতি পক 

* লক্ষতরে মল । 

মাধ্যন্দিনী শাখা । 

কর1১.- 

২৪১ 

মন্ত্র পাঠি করত পঞ্চ গৃহীত পঞ্চানুতি 
প্রদান করিবে--. 

হে অগ্নে! বল বিধান কর,--পাত্রনিন্র 
সেনাবন্দের ,সহিত এবং গঞক্ষদ্ধারূ 

রাজা, মায়াজাল এই পৃথিবীকে আক্রমণ 
করিতে যেক্প বল প্রকাশ করিয়াথাকেন, , 
সেইরূপ জাল গ্রহণ পুরঃসর শক্রগণকে 
আচ্ছন্ন করিতে বল প্রকাশ কর,_-সমস্ত 
রক্ষোদলকে স্বীয় দাহিকা শক্তিতে দগ্ধ 

নিল 

১০ কণ্তিক!। 

হে অগ্নে। তুমি অধুনা জুহ্ ছার! 
আহত হুবি লাভে যথেষ্ট প্রদীণ্ড হই- 
তেছ, তোমার সর্ববদিকেই উচ্ক। ইতস্তত 

গতি করিতেছে+ তোমার এই আশুগতি 
ঘৃর্ণারমান স্বালার আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া, 
রক্ষোগণ, পতঙ্গপালের ন্যায় বেগে 

আসিয়। তোমাতে প্রবিষ্ট হউক *২ 

১১ কণ্ডিকা । 

হছেঅগ্নে! প্রত্যেক দহ্যকে বঙ্ধ- 

নার্থ প্রপিধি প্রেরণ কর, লঘুহস্ত হও, 
অদব্ৃভাবে প্রজাগুলিকে প্রতিপালন কর 
এবং দে সকল হত্যাকারী দহ্যদল দূরে 
পলাক্বিত ও. যাহারা নিকটে উপস্থিত 
তাহারা কেহ যেন তোমাকে .ব্যথিত 
করিতে না পারে--ভুমি তৎসমস্উকেই 
পরণজিত লাঞ্চিত কর । ৩ 



৯৬০১২ যজ্রেদ লংহিতা। জাত 

* ১২ কণ্তিক।। 

. ছে অগ্নে ! তুমি জাগ্রত হও; হে বক্র 
দ্বালাবিশিহট ! স্বীয় জ্বালা বিস্তার কর, 
অরতিনিকরকে দগ্ধ করু; হেসম্যক্ 
দীপ্যযান! ফাঁহারা আমাদিগের শত্রু, 
"তাহাদিগকে শুফ অতস বৃক্ষের ন্যায় ভগ্ন 
--সূপৃতিত করত দগ্ধ কর। ৪ 

১৩ কণ্তিক1।' 

হেঅমনে! উদ্ধত হও, দৈববল প্রকাশ 
কর, আমাদিগের উপরি যাহার! জাত- 
ক্রোধ তাহাদিগকে বিনষ্ট কর, রক্ষোগ- 
ণের ছ্ছিরতর ধনুসকলকে অবনত কর,-_ 

তাঁড়িত বা নবাগত নকল প্রকার শক্রকেই 
বিনাশ কর । ৫ 

এই দ্বিতীয় মন্ত্রে এবং পর কণ্ডিকী- 

তুর মন্ত্রে কার্য ময়ী, পাদমাত্র দীর্ঘা 
ষড়ঙ্ুলি প্রশস্তা, স্বতপূর্ণা ক্রক্ প্রাগণ্র 
করিয়া উপধান করিবে-- 

হেক্রকৃ! অগ্নির তেজে তোমাকে 

সাদন* করিতেছি 1(১) ২ 

১8 কণ্ডিকা। 

আগি_ছ্যলোকে মস্তক স্বরূপ প্রাধান্য 
লাভ করিতেচছন; এই পৃথিবীলোকে 

ককুৎসদৃশ উচ্ছিত ও স্্বন্ই আধিপৃত্য 

এর 

ক সদনম্স্থাপন। 

লাভ করিয়াছেন ; অস্তরীক্ষ লোকেও 
ইনিই ব্বষ্টির কার়ণ। (২) ১ 

এঁরূপই অপর একটি গুঁছুন্বরী ক্র 

ঘধিপূর্ণ করিয়া এই মন্ত্র এবং পরকণ্ডিকা- 
ত্বক মন্ত্র পাঠ করত তছত্তরে উপধান 
করিবে-_- 

হেক্রকৃ! ইন্দ্রের তেজে তোমাকে 
সাঁদন করিতেছি ৷ (১) ২ 

পক সত 

১৫ কগ্ডিক! । 

হে অগ্নে! তুমিই যজ্জের সম্পাদক 
এবং তুমিই কল্যাণতম নির্দোষ বাঁযুর 
সহিত অস্তত্ীক্ষচারী হইয়। বৃষ্টি প্রেরণ 
করিয়াথাক। তুমি--গ্গণস্পর্শিণী, শ্বর্গের 
নিদানীভূতা, ' জিহ্বা ধারণ করিয়। থাক। 
হে অগ্নে! অধুন। এ জিহ্বাকে হব্যবাহিনী 

কর । (২)২ 

১৬ কণ্তিকা। 

এতণ্প্রসৃতি চারিকাগ্ডিকাত্মক চারি 
মন্ত্রে, এ পুরুষেব উপরি ন্বয়মাতৃণ্ন!& 
ইফ্টক! উপধান করিবে-_ 

হে স্বয়মাতৃগ্রে! তুমি এই পৃথিবী 
ধারণ করিবার জন্যই বিশ্বকর্মা কর্তৃক 
স্ষ্ট হইয়৷ অচল হইলেও সর্বত্র বিস্তুত 

হইতে সমর্থ হইন্লাই; তোমাকে সমুদ্র 
নষ্ট করিতে পারে না, বাস্ুও নষ্ট করিতে 

€ স্বাভাবিক ভিজ ছিড্ প্রন্তয়ের টালী | 



২ কৎ মাঙ/ন্দিনী শাখা । ২৪৩ 

পারে না; তুমি অকুেশে এই ভূভাগ দৃঢ় 
করিতে সমর্থ অতএব দৃঢ় কর । ১ 

১৭ কগ্ডিকা। 

হেস্বয় মাতৃ! প্রঙ্গাপপাতি তোমাকে 

সমুগ্রের উপরি (ভূভাগে ) এবং সমুগ্- 

গর্ডে উতয়ত্রেই স্থাপন করিয়াছেন ; তুমি 

দীর্ঘে ও প্রন্থে প্রথিত হইতে সমর্থ 'অত- 
এব তোমাকে পৃথিবী বলা য়ায়, অধি- 
কন্ত উর্দেও প্রথিত হইতে পার ॥ অধুনা 
এই চিতিকে অথিত কর। ২ 

১৮ কগ্ডিকঃ। 

হে ম্বয়মাতৃগ্নে! তুমি “ভূ নামে 
প্রসিদ্ধ “ভূমি” ইত্যাদি * নামেও প্রসিদ্ধ, 
বিশ্বপাতার এই সমস্ত বিশ্বের ধারণকাধ্যে 

নিযুক্ত রহিয়াছ অতএব তোমার নিকটে 
প্রার্থনীয়--এই স্ুভাগকে কৃপা বিতরণ 
কর-দৃঢ় কর--ইহ। যেন কোনরূপে 
বিনাশ প্রাপ্ত না হয়। 

১৯ কঙ্ডিকা। 

হে হ্বয়মাতৃথ্থে! প্রাণ, অপান, ব্যান, 
উদ্ান নামক শারীর বায়ুর অ্যুঙ্গতি কাম- 
নায় এবৎ সচ্চরিত্র বলিদ়। প্রতিষ্ঠিত হুই- 
বার অভিলাষে,র তোমাকে এইস্থানে 
লাদিত- করিতেছি »--কল্যাণরূপ! এই 
মহীর উপরি; কল্যাণতম স্বাল। ছার!, 

অগ্রিতোমাকে সর্বপ্রকান্রে রক্ষা করি- 
বেন! হে“অঙ্গিরন্বৎ ! তুমি সেই পরম 
দেবতার প্রসাদে এস্খলে স্থিরতর বসতি 
করু। ৪ 

২০ কণ্ডিকা । 

সেই স্বয়মাতৃপ্না ইউকার উপরি, এই 
মন্ত্রে এবং পর কণ্তিকাত্মক মন্ত্রে, দুর্বে- 
ফকাঞ্জ উপধান করিবে & ইহ্টকার অগ্র- 
ভাগ ভূমিতে সংলগ্ন থাকিবে ---- 

হে দুর্বেবেউটকে ! তুমি যেরূপ প্রতি 
কাণ্ডে এবং প্রতিপর্ব্বে অস্কুরিত হইয় 
থাক, আমাদিগকেও এরূপ শত শত সহত্্র 
সহত্র অস্ক্রে অর্থাৎ পুত্র-পৌত্র-নগ্ব্রীদি 
বারা পরিবারিত কর। ১ 

২১ কগ্ডিকা। 

হে ইউকে ! হে দেবি! তুমি 'আমাঁ- 
দিগকে আত্মবত শত শত, কাণ্ডে এবং 

সঙ্ছআ্র সহত্র পর্বের পরিবারিত করিবা *. 
এই আশয়ে অদ্য তোমার হবি লাভের 
এই স্থান নির্দিউ করিতেছি । ২ 

২২ কণ্ডিকা ॥ 

দুর্ষ্ধকার পূর্বের এই কণ্ডিকা 
*এবং পর কণ্ডিকা, এতছুভযন কগিকাত্মক 
মনত্রয়ে “ছ্িষজ নামক পদ্য! ইন্টকা উপ- 
ধান করিরে-- 

সমূল ও সাগর কতগুলি ধার দির্শিত ইন ! 



২8৪ 

হে অগ্রে! ভোঁমান্স যে সকল দীণ্তি 

সুর্ষ্যের রশ্মিপু্জরূপে ছ্যলোকে পরিব্যাপ্ত 

হইয়! থাকে ; অদ্য এই যজমানের কার্ধ্য 
সিদ্ধির জন্য, তৎসমস্ত দ্বীপ্ডির সহি 
আমাদিগের এই ষজ্ঞভূমিতে' দেদীপ্যমান 
হও ।১ 

(আর 

২৩ কণিকা । 

ছে. ইন্জামী! হেবৃহম্পতে! ছে 
দেবতারন্দ! তোমাদের যে দীপ্তি সূর্যয- 
মগ্ডলে, যেদীপ্ডি গো-সকলে, যে দীপ্তি 
অস্বজাতিতে ; সেই সমস্ত দীপ্ডির সহিত 

দেদীপ্যমাম তোমরা! আমাদিগকে পালন 
কর।২ 

পল 

২৪ কণ্ডিক]। 

দ্বিষজজু নামক ইফ্টকাঁর পূর্বে, পুর্বব- 
পশ্চিম দীর্ঘক্রমে, রেত ও সিক্ নামক 
পদ্যা! ইউকান্বয় উপধান করিবে; তন্মধ্যে 
প্রথম সন্জ্রে উত্তরভাগে রেত ও দ্বিতীয় 
মন্ত্রে দক্ষিণভাগে দিক উপহ্ত হুইবে--- 

বিরটি, দেবতা জ্যোতি ধার্ণ 
করেন" ১ 

্বরাট দেষতাঁগ" ব্যোতি ধারণ করেন।২ 
এ রেত ও সিক, নাষক ইকাদয়ের, 

পূর্বে ভুতীয় মজে? ধমান কর্তৃক 

ও বিরাট.স্এপৃথিবী, জ্যোভি আছি! 
1 গ্দাউ সএদ্যুলোক, জ্যোতিষ । 

ব্ূর্থেদ সংহিতা । ১৩ জং 

বিশ্বজ্যোতি নামক পধ্যা ইকা', পূর্য- 
পশ্চিমে দীর্ঘক্রমে, উত্তর মুখ হইয়া 
উপধ্ান করিবে-_ 

হছে ইউকে! প্রজাপতি, জ্যোতিগ্মতী 
তোমাকে এই, তুভাগের উপরি স্থাপন 
করুন। সমস্ত প্রাণীকেই তুমি সমস্ত 
জ্যোতি বিড়রণ কর । হে ই$ঁকে ! অগ্নি 
তোমার অধিপত্তি। সেই দেবতার প্রভাবে 
ভুমি অত্র চিরচ্ছায়ী হও । ৩ 

তেলে 

২৫ কণ্ডিকা। 

এই মন্জ পাঠ করত, বিশ্বজ্যোতি নামক 
ইকার পুর্বে, পুর্ব পশ্চিম দীঘ-্রমে, 
“মধু? এবং “মাধব নামক ছুইখানি পদ্য) 

ইক! উপধাম ক্রিষে-.. 
মধু এঘং মাধবন্--.এই উভয়ই বসস্ত- 

কালের খড়ু। হে খতুম্বরূপ ইইউকাছয় 1 
তোমাদিগকে অগ্নির অস্তঃঞ্লোধণ' রূপে কল্পন 

করিতেছি। সদ্বশকার্ষ্যে নিযুক্ত তোমরা, 
একবাক্য হইয়! এ জগতে আমার প্রাধান্য 

কল্পন! কর ;_দ্যাব! পৃথিবী, আমার প্রা- 
'ধান্য কল্পনা করুন ১--জলদেবীরা এবং 

ওষধিরা আমার প্রাধান্য কল্পনা করুন । 

যেরাপ পমণ্ত দেবগণ ইজাকে অত্র লইয়। 
কার্ধ্যক্ষেতে প্রবিষ্ট হইয়া! থাকেন, পেই 

* অঙু-চৈতর। মাধব-্বৈশাখ। 
1 যেরূপ বাঙ্গল! দেশের প্রতিমার মধ্যে খড় এবং 

কালিকাতার স্ছিটেবেড়ার গৃহে, মৃষ্বর প্রাচীরের মধ্যে 
“বেড়া উদ্যাছি । 



৩৬ ক 

ক্ষপে” এই দ্যাবা-পৃথিষী্ব খধ্যে হত 

ইরা দিষ্বামাম আছে, তৎনদন্তই এক- 
ঘমে তোঁমাঙ্দিগকে বসম্তঙ্কালের খাতুন্ধাপে 
অস্তঃ্লে কল্পনা করত এই য়জ্যে 'ভি- 

নিবেশ করুন ॥ সেই পরম দেবতার 

প্রসাদে তূঙ্গি গন্র চিরস্থায়ী হও । ১ 

২৬ কৃণ্ডিক।। 

এই মন্ত্র পাঠ করত, খু নামক এ 

ই&কানয়ের পূর্বে এরূপ পূর্বব পশ্চিম 

দীর্ঘক্রমে অনা উউক্ষা উপধান 

করিবে -" ॥ 

হে ইকে! দ্কুমি অযাডী" নামে প্রমিত্ধা, 

সুমি বনুবীর্ধয1 ; অন্ভএব ক্গরাতিমিকরকে 

পরাডুভ কর,”-সক্গ।মার্ঘ উদ্যতায়ুধ শরু- 

দলকে পরাস্ৃত্ত কর»-স্জাম্মাদিগের গ্ুতি 

সথব্ীত হও । ৯ 

২৭ কগুকা। 

দি, মধু এবং দ্বত--একত্র করিয়া 

এত্দাদি কপ্টিকানরয়াস্থক য্রয় পাঠ 

করত কচ্ছুপকে মাথাইবে_ 

বায়ুনকল অস্ৃত বহুন করুন, মদীসকল 

অস্ত-প্রব্হা! হউন, ওচবিসকযাও আমা- 

দিগের জন্য অস্বতময় হউন । ১ 

আরা
 কাওসা

র 

* ইহ! পৃথীবর্তৃকনির্ণিত পদ্য 

মাধালিনী শাখ! ৷ ত৫ 

২৮ কণ্ডিক।।, 

রাস অস্থভময়ী হউন এবং গিরাও 

অস্থতব্বক্ধপ হউন; মাতৃরূপ। পৃথিবী 

অস্তময়ী হউন এবং পিতৃরূপ ছ্যুলোকও 

আমীদের অন্য অস্তৃতময়্ হউন | ২ 

২৯ কণ্তিকা। 

বনস্পতিসকল আমাদিগের জন্য অস্বত- 

বাম্ হউন, সূর্ধ্যদেবতাও অস্ত কিরণ 

বিস্তায়িত করুন এখং আমাদিগের গো" 

সক্কলও অসুতময়ী হউন । ৩ 

৩৭ কগ্ডিকা ৷ 

খাঁড়া ইন্টকার দক্ষিণে অরভ্ধিমাত্র অব- 

কাশ রাখিয়া পূর্যবস্থাপিত অবকাসমূহের* 

উপরি, পুরুমাভিমুখ করিনা এই মন্ত্র পাঠ 
ক্রত কুর্দ্ম উপধান করিবে 
হে কৃর্ম! তোষার ঘাস গভীর জলে, 

তথায় সূর্যের তাপ প্রবেশ করিতে অক্ষম 

এবং মৈশ্বাবর আগ্নিও প্রদেশ করিতে 

পারেষ না। জান এই শ্ছলে উদ্পবিউ 

হথ-.তোমাত্র লম্মুখেশ্ছিত, অনৃদা্গ, 

এই প্রজাবর্গবেণ' নিরত্তপ্গ ঈক্ষণ করিতে 

অবকা-শৈবাল। 

ণ অর্থাৎ পিজামান। থেকসপ সী প্রজা-্পুত্রাদিয়া 

ফান হলে ভাহ! ভোগ করিবেস আশছে ভাহা- 

দের মুগক্ষণে ক্ষত মৃতী 

সেইন্নপ এই ইফারপ এরাদকল সফল হইলে বৃষ্টি 
থাকেন, তোয়রাঙ্জ এই 

+ দিন গন হইমাগ নহে) শী হাই অবাঁ হইবে লেই ফল-আোঁগাশয়ে ইহাদের মুইখক্ষেণে 

বল? ছবায়। 
$ লত্বকব্ধী থাক। 



২ ঘনুধেদ রহিভা। ১৫ অং 

থাক,-__-“এই কার্যযফলে দৃষ্টি হইবে এঘং | অনুত কার্ধয-নিয়ম 1! যে নিম্নসে এই 
সেই বুষ্টিই তোমার মপর্ধ্যা্ড সুখের 
কারখ হইবে"--তুমি এই চিন্তায় কালা- 
তিপাত কর। ১ 

ৃ ও১ কণ্ডিকা । 

এ কুর্্ঘ উপধাঁন করিবার পুর্ধের, যই 

ফালে উহা। হুস্তশ্ছ'খাকিবে দেই কালেই 
এই যন্ত্রে ও পর মন্ত্রে তাহ! কাঁপাইবে-_ 

হে জলশায়ী কৃর্ ! তুমি এই ইউ- 
কোপধান ক্রিয়ার প্রধান অঙ্গ, তুমি 
জীবের ভোগদ্ছান এই লোকক্রয়েই ভ্রমণ 
করিতে সমর্থ ঃ এক্ষণে পুরীষে আচ্ছা- 
দিত হুইয়! সেই পুণ্যলোকে গমন কর-_ 
যেস্ছলে এইরূপে আরও, অনেকে গিয়া- 
ছেন। ১ 

৩২ কৃণ্ডিকা 

এই স্ুমহান্ ছ্যলোক এবং পৃর্থীলোক 
আমাদের এই বঙ্ঞকে সফল করিতে ইচ্ছ! 
করুন--বিবিধ ভোগ্য বস্ততে যজমানের 

গৃহু পরিপূর্ণ করুন ১ 

৩৩ কণ্ডিকা ! 

সবর়দাতৃগ্সেউক। হইতে উত্তরে, অরদ্ি- 
সাজ ব্যবধানে, এই মন্ত্র পাঠ করত উনুং 
খল ও যুসল স্থাপন করিবে-_ 

হে খস্বিক্গণ! দেখ-বিষুঞর কি 

স্থাবর জঙ্গৃষ গ্রহ লক্ষত্রে সমস্তই দৃঢ় আব 
রহিয়াছে !! ইনি ইন্জিয়বান্গণের উপ 
যু লখ।। ১ 

৩৪ কণ্ডিকা। 

উল্ধলের উপরি বিনামন্ত্রে উৎ 
গ্রহণ করত পরে সেই উলুখলে উপা 
শয়াঙ্গ পেশন করিয়। উহা উলুখলে 
সম্মখে পাতিয়। তদুপরি এততপ্রসথ 
ময় সেই উখ স্থাপন করিবে -- 

যে অগ্নি নিত্য হইলেও কখন অরাঁ 
কাষ্ঠা্দি হইতে কখন বা এই উথা মৃত্তিব 
হইতেই সমুৎপন্ন হইয়াথাকেন, সেই জা 

বেদা গায়ত্রী, অনুষ্ট,প্১ ভ্িট,প্ প্রভূ 
ছন্দে আছ হবি সকল দেবগণে 

নিকটে, “মৎকর্তৃক অবশ্য বহুনীয়” জানি! 
বহন করুন ।১ 

৩৫ কণ্ডিক। 

হে উে ! এইম্ছলে দীর্ঘকাল স্থা 
ছও; আমরা তোমার প্রপাদে ধন, বং 

অন্ন, পানীয় এবং অপত্য লাভে সম 
হইব। তুমি এই পৃথিবীর সম্রাট এং 

স্বর্গের রাজা, সারশ্বত উৎস ঘয়কে 
রক্ষা কর।২ 

* মৃত্তিকা! বিশেষ । 

1 সারদ্মতম্-দ্যরদ্বতী লী, সরশ্বতী্যানী; স' 
ছবত উতৎ্সম্বর-্মন ও বাক্য) 



৩১৯ ক 

৩৬ কণ্ডিকা। 

এই মন্ত্রে এবং পরমন্ত্রে উখার মধ্যে 
অবাচ্তি প্রদান করিবে. 

হে অগ্নে! দেব! তোনার যে সকল 

সাধু অশ্ব, যজ্ঞস্ছল গম্নে অভিলধিতানু- 

রূপ বহন করিয়াথাকে ; তাহাদিগকে রথে 

যোজনা কর। ১ 

৩৭ কণ্ডিকা। 

হে অগ্নে! দেবগণের আহ্বান কার্যে 

তোমার আগমনের উপযোগী অশ্বদ্িগকে 
রধীর ন্যায় অবিলদ্ছে ও সোৎসাহে রথে 
যোজন। কর । তুমি চিরকালই আহ্বান 
কার্যে ব্রতী হুইয়াথাক অতএব অদ্যও 
এ কার্ধে্ এপ্ছলে স্থান গ্রহণ কর। ২ 

৩৮ কণ্ডিক]। 

এই মন্ত্রে চিতি কার্যে আনীত পঞ্চু- 

পশুরক্ষ মুখে হিরণ্যপ্রাসনণ' করা ইবে- 
অস্তঃকরণ ও হৃদয়ের সহিত প্রদীয়মান 

& 

* পথ পণ -্পুক্ষঃ অশ্ব, গো, অজা, ও মেষ। 

বাধান্দিনী শাখা । খ্ঙ৭ 

মনঃপুত এই অঙ্গসকল, এবং বত ধারাঁদি 
অগ্রির মধ্যে শায়িত এই হিরণুয় পুরুষের 

মুখে, বেগবাহিনী নদীর ন্যায় গতিতে 
,সম্যক্ জ্ূপে আাবিত হইতেছে ;--ইহ। 
আমি স্বচক্ষে ঈক্ষণ করিতেছি । ১, 

৩৯ কণিকা । 

প্রথম মন্ত্রে পঞ্চ পশুর বাম নাঁনাতে 

হিরণ্য প্রাসন করাইবে-_. 
হে বাম নাসিকে! দীণ্তির জন্য 

তোমাকে হিরণ্য প্রাসন করাইতেছি 1 ১ 
দ্বিতীয় মন্ত্রে দক্ষিণ নাসাতে হিরণ্য 

প্রাসন করাইবে_- 
হে দক্ষিণ নাসিকে! সম্যক, দীপ্ডির 

জনন্ত তোমাকে হিরণ্য গ্রাম করাই- 
তেছি। ২ 

তৃতীয় মন্ত্রে বামচক্ষুতে হিরণ্য প্রাসন_ 
হে বাম চক্ষু ! কান্তির জন্য তোমাকে 

হিরখ্য প্রান্নন করাইতেছি ॥ ৩ র 
চতুর্থ মন্ত্রে দক্ষিণ চক্ষুতে হিরণ্য 

প্রীসন-- 
হে দক্ষিণ চক্ষু | জ্যোতির জন্য 

পুক্ুঘস্নর | যদিও টীক।কারগণ এন্কলে পুরুষ শবে |, তোমাকে হিরণ্য প্রাপন করাইতেছি। ৪ 
ক্রিম পুরুষ অর্থৎ হিরণ্য নির্দিত পুকধ ব্যাখ্য। 

ফরিয়াতভদ পরস্ক কিছু পরেই বিবিধ জাতি পুরুষের 

উদ্লেখে এই কষ্টকল্পন৷ নিরর্থক হইয়াছে । 

পঞ্চম মন্ত্রে ধাম কর্ণে হিরণ্য প্রাসন -- 
এই শোত্র বিশ্বভুবনের বিশেষত এই 

+ অর্থাৎ হিরপ্যখণ্ড ম্পর্শকর,ইবে। এই হিরণ্য৯*] বৈশ্বীনর অগ্নির শ্রবণেক্দ্রিয়বৎ, কাধ্যকর, 
প্রাসন কাধ্য এক-পণ্ড ধজ্জে সপ্তবান ব! পঞ্চবার | হুইয়ধথাকে | ৫ 
হইবে কিন্ত পঞ্চ-পণ্ড ধজ্জে এক একবার মাত্র। 

শত খ 



২৪৮ 

৪০ কত্তিকা। 

প্রথমমন্ত্রে দক্ষিণ আোত্রে হ্রিপ্যপ্রাসন 
করাইবে-- 
(রোচমান অগ্নি এই জ্যোতিতে “জ্যাতি- 
স্বান্ এবং এই বর্চে বর্চস্বান্ হইয়া- 
খকেন। ১ 

দ্বিতীয় মন্ত্রে শিরোগ্রহণ করিষেঞ্*-_ 
হে সুণ্ড! তোমার প্রসাদে যজমানের 

বছতর 'অভীষ্ট সাধিত হইতে পারে, 
অতএব বনতর আঘ্ষ্ট নিগ্ধ কর। ২ 

৪১ কথিকা। 

পূর্ববমন্ত্রেণ গৃহীত পুরুষশির এই মন্ত্রে 
উখার যধ্যে উপধান করিবে-_ 
চয়ন কার্্যে ব্যবহৃয়মাণ হে পুরুষ! তুমি 

আদিত্যবৎ তেজন্বী, সহঅপোধষী, সর্ব্বাঙ্গ 
হন্দর এই যজমান পুরুষকে অমতে 
নিঞ্চত-করঃ তেজে পরিবর্ধিত কর) 
তোমার শিরোগ্রহ্ণ করাহুইয়াছে ইহাতে 
জাতক্রোধ হুইও ন। প্রত্যুত যজমানকে 

শতায়ুকর 1১ 

৪২ কণ্ডিক। 

পূর্ববমন্ত্রে গৃহীত অশ্ব-শির এই মঙ্্ে 
উখার ঈশানে উপধান করিবে-__ 
€ হিরণ্যপ্র/সন ও শিরোগ্রহ্ণ কার্ধ্য প্রথমে পুরুষের 

বুর্বেদ সংহিতা । ১৩ অং 

হে অগনে ! বরুণ দেবতার নাভি স্বরূপ 
সরিরের মধ্যে উৎপন্ন নদীগণের বালকণ* 
বায়ুতুল্য বেগবান খুর-ুধ-মহীধর,একণে 
পরমাকাঁশে লয়-প্রাণ্ড, হরিতবর্ণ অশ্বের 
এই মস্তক তোমার রক্ষণে রক্ষিত হই* 
তেছে, ইহ! যেন নষ্ট নাহয়।২ 

৪৩ কথ্চিকা। 

পূর্ববমন্ত্েঞ্চ গৃহীত গো-শির এই মন্ত্রে 
উধার অগ্রিকোণে উপধান করিবে-_ 

যিনি ক্ষয়হীন, এশ্বধ্যবান, রোষশূন্য, 
সকলের পোষক, চিতিকার্য্যে প্রথমেই 
নমস্কত এবং যিনি প্রতিখহতে প্রতি 
পর্ধেবেইণ আমাদিগের হোতৃকাধ্য সম্পাদন 
করিয়াথাকেন, সেই অগ্নিকে স্তব করি; 
হে অযে! অথগুনীয় শক্তিমান. বিরাট, 
পুরুষে লয়-প্রাণ্ত গাভীর এই মস্তক 

তোমার রক্ষণে রক্ষিত হইতেছে, ইহা 
যেন বিনষ ন! হয় | ৩ 

88 কণিক।। 

পুর্ববমন্ত্রে ঘৃহীত অবি-শির, এই মঙ্ত্ে 
উতার বায়ুকোণে উপধান করিবে _. 

গজ সরির শবেঃসলিল । 

নদী গণের স্বামী সয় সুতরাং লয়ুতর খাছার 
পরে অর্খেরঃ পরে গোর, পরে মেষের, শেষে [অজ | দিনা, নদীগণ অবশ্যই তাহাঁর মাতা। 
হইবে এবং সর্বত্র এই মহই ব্যবস্থা হইবে । 
1৪, কতিকার ছিতীয় মন্ত্রে । 

| ৪* কণ্ডিকার দ্বিতীয় মে । 
খু পূর্ণিমাদিতে। 



৪৭ কৎ 

হে অগ্নে। বরুণ দেবতার নাভিম্বরূপ, 

দিথিদিক, সর্বত্রই অজত্র লমুৎপদ্যমান 

এবং বউ গণ যাহার লোমে অন্থরগণ্ের 
ফোঁহনকারী সহজ মূল্যের উৎকৃষ্ট২ 
বরুত্রী্ণ নির্মাণ করিয়া থাকে , এতাদৃশ 
অবি অধুনা পরম্ণকাশে লয় প্রাপ্ত 

হইযাছে ; তাহার মস্তক তোমার রক্ষণে 
রক্ষিত হইতেছে, ইহা যেন বিনষ্ট ন। 
হয়! ৪ 

উখার নৈর্ধত কোণে উপধান করিবে _ 

যে অগ্নি, পৃথিবীর বাঁ ছ্যলোকের শোকা- 
ত্বক অগ্নি হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে ; যে 
অগ্নির দ্বার! বিশ্বকর্মা সমস্ত প্রজা হথজন 

কবিয়াছেন ' হে অগ্নে! তাদুশ অগ্নিকে 

তোমার ক্রোধ যেন স্পর্শও নাকরে। ৫ 

৪৬ কণ্তিকা । 

এই মন্ত্রের প্রথমা পাঠ করিয়! শ্রবদ্ধারা 
প্রথমাহুতি এবং দ্বিতীয় যন্ত্র পাঠ করত 

ছিতীয়াহুতি এ পুরুষ মুণ্ডের উপরি প্রদান 
করিবে-- 

আহা কি অন্চর্য্য ! এই ফিরণ পুঞ্জ 
দেবত! প্রতিদিনই উদ্দিত হইতেছেন* 

পশম বস্ত্র, শাল ধোশাক্স। কম্বল ইত্যাদি । 

৪৭কৎ____ মাধ্দ্দিণী শাখা। ২৪১ | 

| 

৪৫ কণ্ডিকা । 

পূর্বমজ্্রে গৃহীত অগা শির এই মন্ত্রে 

২৪৯ 

ভুলোক হইতে ছ্যলোক পর্য্যস্ত লোক- 
রয়ে স্বীয় কিরণ-জাল বিস্তীর্ণ করত সমস্ত 
বিশ্বসংসারের চক্ষুর্ূপে দেদীপ্যমান রহি- 
য়াছেন, ইনি স্থাবর জঙ্গম সমস্ত পদার্থে 
রই জীধন এবং সূর্য্বনামে প্রসিদ্ধ । এই 
দেবতার উদ্দেশে দীয়মান এই হবি, সুষ্দর 
রূপে গৃহীত হউক। ১ 

৪৭ কণ্ডিকা। 

অধ্বযুর্৮ চিত্যাগ়ি বেদী হইতে নিছে: 
বাহিরে, দক্ষিণে আলিয়া! উত্তরাঁভিমুখে 
দাড়াইয়। এতৎ প্রস্ৃতি পঞ্চ কণ্ডিকাত্মক 

মন্ত্রগুলি পাঠ পূর্ববক যথাক্রমে পূরুষাদি 
পঞ্চ পশুর মুণ্োপস্থান করিবে, যদি এক- 

পশু যজ্ঞ হয় তাহা হইলে সেই একটি 
মুগতেই পঞ্চ মন্ত্রে পঞ্চবার উপদ্ছান, 
করিবে । প্রথম পুরুষ-মুণ্ডের উপস্থান-_ 

এই যজ্ঞে চীয়মান, সহন্মাক্ষ)' হে 

'অগ্নে ! তুমি ঘিপাদ পশুর এই মুড নষ্ট 
করিও না বরং ময় পশু মেধ হইলে 
তাহাকে ভক্ষণ কর এবং তদ্দার! পৃ- 
শরীর হওত অত্র স্থায়ী হও। ১ 

তোমার স্বালা ময়ুকে প্রাণ্ড হউক এবং 
আমরা যাহার ঘেষ করি তাহাকে প্রাণ্ড 

হউক । ২(১) 

* তুর বান কির । 



৫০ 
শন 

৪৮ কম্তিকা | 

অশ্ব সুণ্ডোপস্থান-- 

হে অগ্রে! অতিশয় বেগবান, হ্রেষা 
বনে গগণ-পুরক, একথুর পশুর এই সুণ্ড 

নষ্ট করিও না! বরং তোমাকে “আরণ্য 

গৌর ম্বগেরক্চ উপদেশ করিতেছি, তদ্দারা 
তুমি স্বীয় শরীর পুষ্ট করত অত্র স্থায়ী 
হও। ১ 

তোমার ভ্বালা গৌরকে প্রাপ্ত হউক 
এবং আমরা যাহার দ্বেষ করি, তাহাকে 

প্রাপ্ত হউক।২ (২) 

&৯ কগ্ডিকা | 

শে মুণ্ডোপস্থীন-__ 

হে অগ্নে! বহুমুলয, বহুধার, অস্বতে র 
কৃপ স্বরূপ, সর্নিরের মধ্যেণ" বিবিধরূপে 
ব্যবহায়মাণ, সমস্ত জন গণের তোগ্য- 

প্রধান ঘতের নিদান, অহন্তব্যা ইদানীং 
শরমাকাশ প্রাপ্ত গাভীর এই মস্তক 
নট করিও না । ১ 
আমি তোমাকে আরথ্য গবয়েরঞ্চ উপদেশ 
চরিতেছি তুমি তন্দার! স্বীয় শরীর পৃ 

চিত আঁ স্থায়ী হও । ২ 
তোমার দ্বালা গবয়কে প্রাপ্ত হউক, 

।বং জামর! যাহার বেষ করি, তাহাকে 

প্রাপ্ত হউক । ৩ (৩) 
আস গাতাছেটি 

টি 

* এই মগ দেখি:ত অঙ্খের ন্যায় । 
বাঁ লরিব-তুরাদি লোফত্রয় ৷ 
$গোসছু! ম্বাকে গবর বলা যায়। 

যজুর্বেদ সংহিতা । 

।"*টি কামনায় হাগ ফরিতে প্রত হইয়া 

৩তং 

৫০ কণ্তিকা। 
অবি.মুখোপস্থান-- 

হে অগ্নে ! বরুণ দেবতার নাভি স্বরূপ 

এবং কি দ্বিপদ, কি চতুষ্পদ সমস্ত পশুর 

বক স্বরূপ,শীতাতপ নিবারক উর্ণারআধার, 
প্রজাপতির প্রথম স্যন্তিঞ্*, ইদানীৎ পরমা- 
কাশ-প্রাণ্ড অবির এই মুণ্ড নষ্ট করিও 
না। ১ 

আমি তোমাকে আরগ্য উদ্ট্রের উপ- 
দেশ করিতেছি, তুমি তদ্দারা স্বীয় শরীর 
পুষ্ট করত অন্র স্থায়ী হও । ২ 

তোযার ভ্বাল! উট্টুকে প্রাপ্ত হউক 
এবং আমর! যাহার দ্বেষ করি তাহাকে 

প্রাপ্ত হউক । ৩ (৪) 
(জি শিস 

৫১ কণিকা । 

“ছাগ-মুণ্ডোপস্থান- 

অগ্নির শোকণ* হইতে অজার উৎপত্তি 
হইয়াছে%,অজা! উৎপন্ন হইবামাত্র নম্মুখে 
্বীয় জনককে দেখিয়াছিল | এই অজার 
দ্বার যজ্ঞাদি সম্পন্ন করিয়া জনেকে দেব- 

তাস্ব প্রাপ্ত হইয়াছে অদ্যাপিও যজমান- 

ক প্রজাপতি পণ্ড ক্যাট করিতে আরম করিয়া 
প্রথমে অবিস্মমেষ ক্ষ করিয়ান্ছেন,শ* ৭১৫১২,৩৫ 

বা জাঙ্া। 
$ কৈত্তিরীয়তে ক্রুত হইয়াছে ষে। প্রজাপতি প্র! 

আপনার পা! 
খনন করত অগ্নিতে হবন ফরিলে সেই প্রজলিচ 
সন্সি হতে ঘর্জের প্রধান সম্পদ্ধি তৃপর অজা 
লমুতপন্ন হইল । তুপর- শৃষ্টন্য । 



৫৩ কৎ মাধ্যব্দিনী শাখা । 3৫১ 

গণ এই অজার প্রসাদে স্বর্গরোহণের 
উপযুক্ত হুইয়াথাকে অতএব হে অগ্নে! 
অজার এই যুণড বিনষ্ট করিওনা। ১ 
'আমি তোমাকে আরণ্য শরভের উপ- 

দেশ করিতেছি, ভুমি তদ্দায়া স্বীয় শরীর 
পুষ্ট করত অন্তর স্থায়ী হও । ২ 

তোমার স্বালা শরঘ্ভকে প্রাপ্ত হউক 

এবং আমরা যাহার ছেষ করি তাঁহাকে 

প্রাপ্ত হউক । ৩ (৫) 

৫২ কগিক! 

'অনস্তর এই মন্ত্রে চিত্যোপস্থান 
করিবে-_ 
হে অতিশয় যুবা অগ্নে ! তুমি আমা- 

দিগের স্তুতি ও প্রার্থন! বাক্যগুলি শ্রধণ 
করত 

যজমান গণের যনুষ্যদ্দিগকে রক্ষা কর 

এবং অযাচিত হইয়াও বংশ রক্ষাকর।১ 

[ পুনরিষউকোপধান ] 

৫৩ কর্থিক1।, 
হ্বয়মাতৃগ্নেউকার পশ্চাগিমন ' পূর্ববর 

পূর্ধবদিকের অনৃক-সীমায়ঞ্চ উপস্থিত হইয়! 
ক্রমে চতুর্দিকেরই অনৃকপ্রান্তে এই ফণ্ডি- 
কার বিংশমন্ত্রে প্রত্যেক অনুকে পঞ্চ পঞ্চ 

অগ্গুনারে বিংশতি খানি অপন্যা নামক 

ইষ্উকা উপধান করিনে-_ 
তলত নি লব 

যোৌগস্থান নছে। 

হে অপস্যে ! জলের এমাতে* তোমাকে 

সাদন 'করিতেছি। ১ 

হে অপস্যে! জলের ওল্মাতেণ" তোকে 

 সাদন কৃরিতেছি। ২ 

হে অপস্যে ! জলের ভন্মেঞ্চ তোমাকে 

সাদন করিতেছি । ৩ 

হে অপস্যে! জলের জ্যোতিতেণা তোষাকে 

সাদন করিতেছি । ৪ 

হে অপন্যে ! জলের অর়নে+ তোমাকে 

সাদন করিতেছি । ৫ 

হে অপস্যে! অর্ণব সদনে তোমাকে 

সাদন করিতেছি। ৬ 

হে অপস্যে ! সছুদ্র সদনে-+ তোমাকে 

সাদন করিতেছি । ৭ 

হে অপ্স্যে ! সত্রির দনে + তোমাকে 

সাদন করিতেছি । ৮ 

হে অপস্যে! জলের ক্ষয়ে ॥ তোমাকে 

সাদন করিতেছি। ৯ 

* 'জলের এমা-্বার,” শং বুহ৭, ৫১২১৯ । 
+ তালের ওঘ1--ওবধি' শং ৭১৫৯ ২ ৪৭1 

* $ জলের তশ্ম আগত শং ৭ ৫৯ ২৯ ৪৮) 
খু জলের জ্যোতি -ুবিজ্ভ্যুৎ শং ৭, ৫১২, ৪৯ & 

+ব্জলের অয়ন-্ পৃথিবী শৎ ৭, ৫১ ২৯ ৫*। 

* অর্গব দদন্ পু, শহ. ৭, ৫, ৭» ৫১ । 
শখসমুজ-্মন। শং ৭৯ ৫, ২ ৫২। সনস্তশ্থান। 

+"সরির সাদনস্বাক্য? শত ৭৯ ৫, ২ ৪৩) 

॥ “জলের ক্ষয় স্চস্ক' শৎ * ৪১২, ৪ + 



৫২ 

হে অপস্যে 1! জলের সধিতেঞ্চ তোমাকে 

সাদন করিতেছি । ১৪ 

হে অপস্যে ! জলের সদনেণ' তোমাকে 

সাদন করিতেছি । ১১ 

হে অপস্যে ! জলের সধস্থেধ তোমাকে 

সাদন করিতেছি । ১২ 

হে অপস্যে! জলের যোনিতেণা তোষাকে 
সাদন করিতেছি । ১৩ 

ছে অপস্যে! জলের পুরীষে+ তোমাকে 

সাদন করিতেছি । ১৪ 

হে অপস্যে! জলের পাখে* তোমাকে 

সাদন করিতেছি । ১৫ 

হে অপস্যে! গায়ত্রীচ্ছন্দে তোমাকে 
সাদন করিতেছি । ১৬ 

হে অপস্যে ! ব্রিষটপ, ছন্দে তোমাকে 
সাদন করিতেছি | ১৭ 

হে অপস্যে! জগতীচ্ছন্দে তোমাকে 

সাদন করিতেছি । ১৮ 

হে অপস্যে ! অনুষ্ট প. ছন্দে তোমাকে 
পাঁদন করিতেছি । ১৯ 

হে আুপস্যে! পক্তিচ্ছদ্দে তোমাকে 

লাদনক্ষরিতেছি। ২০ 

গ জলের সিন শ্রোতা শং ৭, ৫১২, ৫৫৪ 

+ জলে সদন-্দ্যালোক' শহ ৭, ৫, ২৯ ৫৬1 

$ জলের সধস্থ-্অন্তরীক্ষ লোক" শহ ৭ ৫,২৯৫৭। 

খা জ:লর যে নিস্পমুজ শত ৭, ৫% ২» ৫৮। 
শর জলের পুরীযপিফত শং ৭) ৫, ২9 ৫৯। 

*ধ্জলের পাথস্মমন' শতৎ ৭১ ৫5 | 

যজুর্ষেদ সংহিতা 

ৃ 

বলাধায়। 

১৩ অৎ 

৫৪ কণিকা । 

অতংপর প্রাণভৃৎ নামক পঞ্চাশৎ 

ইস্টক উপধান করিতে হইবে । তন্মধ্যে 

এই কপ্ডিকাত্বক দশমস্ত্রে বেদীর দক্ষিণ 
অংশ হইতে আবস্ত করিয়া জ্বযমাতৃগ্নে- 
₹ঁক। পর্য্যস্ত ১০টি প্রাগভৃৎ ই্টকা যথা" 
জ্রমেএকৈক করিয়া উপধান করিবে-_ 

এই ইন্উক ভূব নামে প্রসিত্ধ অগ্নি 
দেখতাকে মনন করত সাদন করি- 

তেছি। ১ 

ইহা, ভূব হইতে বিদিত সুতরাং ভৌবা" 

&-_শতপথ বাক্ষণে এই প্রাভৃৎ নামের কারণ 

নির্দেশ করণার্থ একটী আখ্যায়িকা শ্রুত হইযাছে। 
ঘখ! -৭কোন সমধে প্রজাপতির প্রা বাধ, বহির্গত 

হই! পলাষনেপক্রম করিলে প্রঙ্গাপতি তাহাকে 

জিজ্ঞাস! করিলেন--কি 'কারণে পলাইব'র উপক্রম 

কাঁতেছ ? আনার নিকটেই পুনংস্থিতি কর । ইহার 

উত্তরে তাহার। বলিল - আমব! অস্ত্র ব্যতিবেকে থাকিতে 

পারিব না,গদি তুমি অন স্থষ্টি কর তাহাহইলে থাকিতে 

পারি! তখন প্রজাপতি বলিলেন-_ আইস, আমি 

তোমাদিগের পহিত একত্র হইয়া অন্ন সুজন করি। 

ইচ্ছাতে তাহার সম্মত হইল এবং প্রজাপতিও প্রাণাদি 

বায়, সকলের সহিত একত্রিত হইয়া এই ইষ্টকানুষ্ঠান- 

স্কলে অন্ন স্জন কর়িতলম অতএব প্রাপেন ভগ 

পোঁধন রক্ষণ কারী এই পঞ্চাশৎ ইষ্টকাকে প্রোণভৃৎ 

বলাধার (৮, ৯১৩) মীমাহস। দর্শনে উক্লিখিত্ত হই- 

রাছে যে “তস্য প্রাণ! ভৌবাঁয়ন ইত্যাদি'_-এই মনে 

প্রাণ পছ্েপ্ন উল্লেখ আছে, এই কারণেই এই মন্ত্র 

প্রসৃত্ি ম্বুলিতে বিহিত ইহ্টকাগুলিকে ্রাপসৃৎ, 

প্রাণতৃৎ, শ্রাণ্ধারী অর্থাৎ প্রাণ শখ 

(বিশিষ্ট । 



৫৫ কখ 

করত বাদন করিতেছি । ২ 

ইহা, প্রাণ হইতে বিদিত হৃতরাং প্রাণা- 
যন নাষে প্রসিদ্ধ বস খতু দেবতাকে 

মনন করত সাঁদন করিতেছি । ৩ 

ইহা, বসম্ত হইতে বিদিত সুতরাং 
বাসভ্তী নামে প্রলিগ্ধ গায়ত্রী দেবতাকে 
মনন করত সাঁদন করিতেছি । ৪ 

ইহা, গায়ত্রী হইতে বিদিত গায়ত্র নামে 
গ্রসিদ্ধ স্তোত্র দেবতাকে মনন করত 

সাদন করিতেছি । ৫ 

ইহা, গায়ত্র স্তোজ হইতে বিদ্িত 
উপাংশু নামে প্রসিদ্ধ গ্রহ দেবতাকে 

মনন করত সাদন করিতেছি । ৬ 

ইহা, উপাংশু হইতে বিদিত তরি 
নামে প্রসিদ্ধ স্তোম দেবতাকে মনন করত 

সাদন করিতেছি ৭ 
ইহা, ভিরৎ হইতে বিদিত রথস্তর 

নামে প্রলিদ্ধ সাম-প্রবর দেবতাকে মনন 

করত সাদন করিতেছি । ৮ 

ইহা, রথস্তর হইতে বিদ্দিত বিশ্বামিত্র 
নামে প্রসিদ্ধ খধি দেবতাকে মনন করত 
সাদন করিতেছি । ৯ 

হে, ইউকে ! তুমি প্রজাপতি কর্তৃক 
সাদরে গৃহীত, তোমার সাহায্যে আমি 
প্রজাগণের জন্য নীরোগ প্রাণ লাভ 
করিতে উদ্যত হইয়। তোমাকে সাদন 

করিতেছি । ১৭ পি 

মাধযনিনী শাখা । 

ঘন নামে প্রসিদ্ধ প্রাণ গা 

৫৩ 

৫৫ কণ্তিকা॥ 

এই কণ্ডিকাত্মক দশ মন্ত্রে বেদীর 
দক্ষিণ শ্রোণিহইতে আর কিয়! ব্বয়- 

*মাতৃর্নেইক্ষা পর্য্যস্ত যথাক্ুমে, একৈক 
করিয়া অপর ১০টি্রৃৎ ইকা উপ- 

ধান করিবে-- 

" এই ইন্টকাঁ, বিশ্বকর্মা শাষে প্রসিদ্ধ 
ঘক্ষিণ বায়, দেবতাকে মনন করত সাদন 

করিতেছি । ১ 

ইহা, সেই বিশ্বকন্া হইতে বিদিত 
কৃতরাং বৈশ্বকণ্দম নামে প্রসিদ্ধ মন 
দেবতাকে মনন করত সাদন করি- 

তেছি।২ 

ইহা মন হইতে বিরদত হৃতরাং মানস 
নামে প্রসিদ্ধ গ্রীষ্ম খতু দেবতাঁকে মন্বন 
করত সাদন করিতেছি । ৩ 

ইহা শ্রীক্ম হইতে বিদিত হতরাং খেক 
নামে প্রসিদ্ধ ব্রিষ্ট,প, ছন্দদেবাকে মনন 

করত সাদন করিতেছি । ও 

ইহা, ভ্রিউ,প, ছন্দ হইতে বিদিত স্বার 
নামে প্রসিদ্ধ স্তোত্র দেবতাকে নন করত 
লাদন করিতেছি । ৫ 

» ইহা, স্বার হইতে বি3িত অন্তর্যাম নামে 
প্রসিদ্ধ গ্রহঘেবতাফে মনন করত সাদন 
করিতেছি । ৬ 

ইহা, অন্তর্যাম হইতে বিদিত "পঞ্চদশ 
নামে প্রসিগ্ধ স্তোম দেবতাকে মনন করত 

মাদন করিতৈছি । ৭ 



৫৪ জুরে সংহিতা । ১৩ জং 

ইহ, পঞ্চদশ স্তোঁম হইতে বিদিত | ইহা, জগতীচ্ছন্দ ছইতে বিদিত খকসম 
বৃহৎ নামে প্রসিদ্ধ সা দেবতাকে মনন 
করত সান করিতেছি । ৮ 

ইহা, বৃহৎ সাম হইতে বিদ্দিত ভরছাজ 
নাষে প্রসিদ্ধ ধাষ দেবতাকে মনন করত 
সাদন করিতেছি । ৯ 

হে ইন্টকে! তুমি প্রজাপতি কর্তৃক 
সাদরে গৃহীত, তোমার সাহায্যে আমি 
প্রজাগণের নীরোগ মন লাক করিতে 
উদ্যত হুইয়! তোমাকে সাদন করি- 
তেছি । ৯, 

৫৬ কণ্ডিক। 

এই কশ্ডতিকাত্বক দশ মন্ত্রে বেদীর উত্তর 
আোণি হইতে আরম্ভ করিয়া, শ্বয়মাতৃ- 
গরেউকা পর্য্যস্ত যথাক্রমে একৈক করিয়া 
অপর ১০টি প্রাণসৃতৎ ইনউকা1, উপাধান 
করিবে 

এই ইক বিশ্বব্যচা নামে পসিদ্ধ 
পশ্চিষগামী স্আন্িত্য দেবতাকে মনন 

করত সাদন করিতেছি। ১ 

ইহা, সেই বিশ্বব্যচা হইতে বিদ্দিত 
সুতরাং বৈশ্বব্যচস নামে প্রসিদ্ধ চক্ষু দেখ- 
তাকে এন করত লাঁদ্ন করিতেছি । ২ 

' ইহা, চক্ষু হইতে বিদিত তর 
চাক্ষুষ নামে গ্রলিদ্ধ বর্ষাথতু দেবতাকে 
মনন করত সানন কম্সিতেছি । ৩ 

ইহা, বর্ধাধাতু হইতে বিদিত ্মৃতরাং 

বারী নামে'প্রসিত্ধ জগতীক্ঞ্গে দেবতাকে 
মনন করঠ সান কয্পিতেছি। ৪ 

নানে প্রসিদ্ধ স্তোত্র দেবতাকে মনন 

করত সাদন করিতেছি । ৫ 

ইহা, ধকৃলম হইতে বিদিত শুক্রনামে 
প্রণিদ্ধ গ্রহ দেবতাকে নন করত সাধন 

করিতেছি। ৬ 

ইহা, শুক্রগ্রহ হইতে বিদিত সগুদশ 
নামে প্রসিদ্ধ স্তোম দেবতাকে মনন করত 
সাদন করিতেছি । ৭ 

ইহা, সপ্তদশ স্তোম হইতে বিদিত 
বৈরূপ নামে প্রসিদ্ধ সাম দেবতাকে মনন 
করত সাদন করিতেছি। ৮ 

ইহা, বৈরূপ স্মূম হুইতে বিনিত জম- 
দগ্নি নামে প্রসিদ্ধ খষি দেবতাকে মনন 

করত সাদন করিতেছি। ৯ 

+ হে ইন্টকে! তুমি প্রজাপতি কর্তৃক 
সাদরে গৃহীত, তোমার সাহায্যে আমি 
প্রজাগণের জন্য নীরোগ চক্ষুলাভ করিতে 
উদ্যত হইয়া তোমাকে সাদন করি- 
তেছি। ১, 

সকার 

৫৭ কণ্তিকা। 

এই কাণকাত্মক দশ মন্ত্রে বেদীর উত্তর 
অংস হইতে আরম্ত করিয়। স্বয়মাতৃপ্েউ- 
পর্ধ্যস্ত বখাক্রমে একৈক করিয়া অপর 
১০টি প্াণস্ৃৎ ইউক! উপধান করিবে-_ 
এই ইক! উত্তর দিক স্ছ দ্বর্গলৌককে 

মনন করত সদন করিতেছি। ৯ 



৫৮ কৎ 

ইহা, সেই স্বলক হইতে বিদত 
হৃতরাৎ সৌব নামে প্রসিদ্ধ শো দেব- 
তাকে মনন করত সাদন করিতেছি । ২ 

* ইহা, "শ্রোত্র হইতে বিদ্দিত গ্ুতরাঁং 
শ্রোত্রী নামে প্রসিদ্ধ শরৎ খতু দেবতাকে 
মনন করত সাদন করিতেছি । ৩ 

ইহা, শরৎ খাতু হইতে বিদিত শ্তরাং 
শারদী নামে প্রসিদ্ধ অনুষ্টূপ. দুন্দ 

দেবতাকে মনন করত পণাদন করি- 

তেছি। ৪ | 

ইহা, অনুষ্ট প.ছন্দ হইতে বিদিত এঁড় 
নামে প্রসিদ্ধ স্তোব্র দেবতাকে মনন করত 

সাদন করিতেছি ॥ ৫ 

ইহা, এড় স্তোত্র হইতে বিদিত মন্ী 
নামে প্রসিদ্ধ গ্রহ দেবতাকে মনন করত 
সাদন করিতেছি । ৬ * 

ইহা, মন্থী গ্রহ হইতে বিদিত একবিংশ 
ঘামে প্রলিদ্ধ স্তোম দেবতাকে মনন পূর্বক 

সাদন করিতেছি । ৭ 

ইহা, একবিংশ স্তোম হইতে বিদ্িত 
বৈরাঙ্গ নামে প্রসিদ্ধ ধসাম দেবতাকে 
মনন করত লাদন করিতেছি । ৮ | 

ইহা, বৈরান্ সাম হইতে বি দত বিশ্বা 
মিত্র নামে প্রসিদ্ধ্খষি দেবতাকে মনন 
করত সাদন করিতেছি । ৯ 

হে ইউকে! ভুমি প্রজাপতি কর্তৃক 
সাদরে গৃহীত, তোমার সাহায্যে আমি 
প্রদাগণের জন্য নীরোগ শআোত্র লাভ 

৩৪ 

মাধ্যন্দিনী শাখা । ৫৫ 

করিতে উদ্যত হইয়া তোষাকে সাদন 
করিতেছি! ১* ) 

৮ কগ্িকা । পু 

এই কণ্ডিকার প্রথম বশ মন্ত্রে, মধ্যে 
স্থাপিত রেত ও দিক্ নামক ইফকা-" 

ঘয়ের উত্তর হইতে প্রদক্ষিণ ক্রমে একৈক 
বরিয়া অর ১০টি প্রাণভৃৎ ইষটক! উপ- 

ধান করিবে 

এই ইইউক্লা, উপরি বিরাজমান মতি 
নামে প্রসিদ্ধ চন্দ্র দেবতাকে মনন করত 
সাদন করিতেছি ।. ১ 

ইহা, সেই মতি হইতে বিদ্দত স্থতরাঁং 
মাত্যনামে প্রসিদ্ধ বাক্য দেবতাকে মনৰ 

করত সাদন করিতেছি । ২ 

ইহা, বাক্ হইতে বিদ্িত হৃতরাং বাচ; 

নামে প্রদিদ্ধ হেমন্ত খু দেবতাকে মনন 

করত সাদন করিতেছি । ৩ 

ইহা, হেমস্ত হইতে বিত্ত হ্ুতরাঁং 
হৈমন্তী নামে প্রসিদ্ধ পঁক্তিছন্দ দ্েব- 
তাকে মনন করত সাদন করিতেছি । & 
ইহা, পক্তি হইতে বিদ্িত নিধনবৎ 

নামে প্রসিদ্ধ স্তোত্র, দেবতাকে মনন 
করত সাদন করিতেছি । ৫ 
ইহা, নিধনবত স্তোত্র হইতে বিদিত 

আষ্ট্রায়ণ বামে প্রসিত্ধ গ্রহ দেবতাকে 
মন্ূন করত লাদন করিতেছি । ৬ 
ইহা, আগ্রয়ণ গ্রহ হইতে বি।দবত তি - 



৫৬ 

ণব ও ভ্রয়স্ত্রিংশ নামদয়ে প্রসিদ্ধ শ্তোম 

দেবতাদয়কে মনন কবত সাদন করিতেছি৮ 

ইহা, ভ্রিণব ও ত্রয়ন্ত্িংশ স্তোমঘয় 
হইতে বিদিত শ্শকর এবং রৈবত নামে 

প্রসিদ্ধ সামদেবতাছয়কে” মনন করত 
সাদন করিতেছি | ৮ 

ইহা, শাকর ও রৈবত সামদ্ধয় হইতে 
বিদিত বশ্বকশ্ম] নংমে প্র“সন্ধ খধিদ্ধযকে 

মনল-ককরত সাদন করিতেছি । ৯ 

হে ইষ্টকে! তুমি প্রর্জাপতি কর্তৃক 
সাদরে গৃহীত, তোমার সাহাঁয়্যে আমি 
প্রজ্তাগণের জন্য নির্দোষ বাক্য গ্রহণ 

করিতে উদ্যত হুইয়৷ তোমাকে সাদন 

করিতেছি । ১৭ 

অনস্তর একাদশ মন্ত্রে দক্ষিণ কো 
হুইতে আরস্ত করিয়! মধ্য এবং পুনশ্ 
মধ্য হইতে ন্বয়মাতৃপ্রেউকা পর্য্যন্ত লোক" 
গপুণে্টকোপধান করিবে - 
হে ইউকাসকল ' এই পঞ্চাশ প্রাণ" 

যজর্েদ সংহিতা । ১৩ অং 

ভূৎইস্টকার যোজনাম্থলের ছিদ্গুলি 
তোমবা পরিপূর্ণ কব ; অতি সুদৃঢ় হইয়! 

সধাশ্থত হও; ইন্দ্রাগ্লী দেবতারা 'এবহ 
বিশ্বকর্মা দেবত। তোমাদিগকে এইগ্ছলে 

সংস্থাপিত ক'বলেন ॥ ১১ 

দ্বাদশ মকন্ত্রেসুদদোহসা।ধবদন করিবে-_ 

দেবগণের জন্ম হইলে কোচনভ্রয়ে 

ছুত্লোক নন্বন্ধী ও নিশ্বেব উপকাবী মানা 
নিধি অন্ন ও ভল এইম্থলে পরিপদ্ক হইয়া 

থাকে 

ভ্রয়োদশ মন্ত্রে পুবীষ নিক্ষেপ করিবে - 

যে দেবতাব কীর্তিপ্রভ! আঁসমুক্র 
নমুদ্বল রহিয়াছে, যিনি বখিদলের মধ্যে 

একজন! প্রধাঁস বথী ষাহার প্রসাদে আমরা 
অন্ন লাভ করিয়াথাকি, ফিনি সাধুগণের 
প্রতিপালধিতাঃ €সই ইন্দ্র দেৰতাকে 

সকলেই একবাক্যে স্কৃতি করিয়া 

থাকে । ১৩ 

৬ 

পপ) 

পপ আর 

॥ যজুবেদীয় মাধ্যন্দিনী শাখার মন্ত্রভাগে ত্রয়োদশ অধ্যায় নযাণ্ড ॥ 



অথ চতুর্দশ অধ্যায়। 
[ বরয়োদশ অধ্যায়ে প্রথম চিতি প্রকবণ | 

কথিত হইযাছেঞ%*, আপাতত' এ অধ্যায়ে 

২ কণ্ডিকা। 

হে ইন্টউকে। তুমি কুলায়িনীঞ% তুমি 

২য়, ৩য় ও ৪র্থ চিতি প্রকরণ বিহিত | স্বৃতবতাণ* তুমি পুরদ্ধিঞ, পৃথিবীন্থ এই 
হইতেছে ] 

১ কণ্ডিক! ৷ 

প্রথমা্দ পঞ্চ কগ্ডকাত্ফি মন্ত্রগ্তলতে 

আশ্বিনী নামক ইষ্উকাগুলি বেত ও সিগ 

নামক ইষ্টকানযের বেলাতের্* উপপ্লান 
করিবে _- 

হে ইউকে ! তুম স্বয়ং ধ্রুব, তোমার 
উপাদানও গ্রুব স্থতরাং তোমার বসতিও 
অবশ্যই গ্রুব হইবে অতএব এই সাধু 
স্থানে ঞ্রুবরূপে বনতি কব। এই 

স্থানটি উখ্য অগ্নিব প্রথম * কীর্তিপতাক1 । 

তুমি ইহাকে*সেবন কর এই ক্রিয়ার 
প্রধান অধ্বধ্যু অশ্বিদেবদ্ষ্ীণা তোমাকে এই 
স্থলে সাদিত করুন।১ 

€ অর্থাৎ প্রথম আব ইট সাজাইবাব মন্ত্র বল! 

হুইয়াছে। 

শ বেলা-ুনীমণ ৷ গূ্টতাৰত। * ইফটকদ্বষেব 

স্তখনিকেতনে বসতি কর। রুদ্রগণ, 

বন্বগণ মকলেই তোমাকে স্তুতি করেন ; 

তুমি এই শ্রন্দ সকল প্রাণ্ড হইয়া! 
আপাযায়িত হও - যজমানের ভাগ্যোদয়, 

হউ। এই ক্রিয়ার প্রধান অধ্বযু্য 

অশ্থিদেবহয়, তোমান্তক এইস্থলে সাদিত 

করুন । ২ 

৩ কণ্ডিকা। 

হে ইউকে ! ভূমি স্বয়ং দক্ষ” তোমার 
উপাদানও দক্ষ। দেবগণের মহা 

নন্দেব উৎপ্ঞদন-দক্ষ হইয়া এই শ্ছলে 
বসত কর এবং পিতা যেরপ স্বীয় পুত্র- 

গণের শ্ুখসেব্য ও স্থখণ্তবেশ হইয়! 
থাকেন তুমিও দেবগণের জন্য সেইরূপ 

হও এই ক্রিযার প্রধান অধ্বয্যু অশ্থি- 

প্রকাঁশ কর 1 তা বা বললেন-আমাঁদের দ্বার! 

কআ্োডে' উপবি অর্থ ২ .গকফণে ইদানীং পর চীরাদি “কি কার্য সাধিন হইবে? 'দবতার1 ঘলিলেন_- 

গাখ্যা থাকে । 

$ অরথান্ী ইহাকে আশ্রঘ ভূমি কর। সেবন 
শের একট অর্থ-_ব্যব ভক ণ থা-গঙ্গাসেবন 

বাধুসেবন ইত্যাদি! 

প্র এতদ্বিষষে একটি আখায়িকা আছে--“দেৰ গণ 

জশ্িদেবদ্ধযের সমীপে প্রার্থনা করিলেন-্তে মর! 

বিখ্যাত ভিষক্ অতএব দ্বিতীয় চিদ্ধক়ে অনুগ্রহ 

তোমবা এই চিতি কার্যে আধন্ুর্ট হইবা তদবধি 

তাহারা দ্থিতীষ চিত্তিব অধ্বযূর্য হউযা জ্ধাসিতেহেন 

শহ ব্রা ৮১২,১৩1? 

* পা্নীডের নব আবৃতি ধারণ প্রবৃত্ত | 

ছ্। 1 ;ত োৌঁমর স্তনটা প্রবৃভা 

+ শিঃস্থ প্রথম চি ইউক গুলিব ধার 

এ দগস্মদম। 



২৫৮ যজুর্ধেচ সংহিতা । ১৪ আছ 
স্প্রে 

দেবছয়ঃ তোমাকে এইস্থলে লাদিত ৬ কণ্ডিকা 

করুন । ৩ প্রথম চিতিতে উপহ্িত খতব্য নামক 

৯ ইস্টকাছয়ের উপরি এই মন্ত্রে খতব্য 
৪ কণ্ত্িকা। নামক অপর ইষ্টকাদ্য় উপধান করিষে -- 

হে ই্টকে! তোমার নাম, অপ্ল*্* | শুক্র এবং শুচি এই উভরই শ্রীত্মকালের 
তুমি পৃথিবীর পুরীষ হইডেছ; সকল | খু । হে খতুত্বরূপ ইকাদয় । তোমা- 
দেবতাই তোমাকে স্তব করুন। 'টুমি | দিগ্রকে অগ্নিবং অন্তঃঙ্লেষ রূপে কল্পনা 
স্তেমৈপৃষ্ঠাণ' ও ঘ্বতবতী হইবার জন্য এই । করিতেছি । এইরূপ কার্ধ্যে নিযুক্ত 
স্থলে বদতি কর এব্ যন্মমানকে এই | তোয্ন্া, একবাক্য হইয়া এ জগতে 
ক্রিয়ার ফলস্বরূপ প্রজা! ও ধন প্রদান আমার প্রাধান্য কল্পনা কর )-_দ্যাব! 
কর। এই ক্রিযার প্রধান অধ্বঘুর্য অশ্থি- পৃথিবী, আমাব প্রাধান্য কল্পনা করুন,__ 

দেবছয়। তোমাকে এই স্থলে সাদিত । জলদেবীর! এবং ওষধির! আমাৰ প্রাধান্য 

করুন। ৪ কল্পনা করুন। ঘেরূপ সমস্ত দেবগণ 
তা ূ ইন্দ্রকে অগ্রে লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ 

৫ কণ্ডিকা। | হইয়া থাকেন, সেই রূপে--এই দ্যাবা" 
হে ইউকে! তুমি অস্তরীক্ষ লোকের | পৃথিবীর মধ্যে যত ইক বিদ্যমান 

ধারয়িত্রী, তুমি দিক্ সমন্তের স্তত্য়িত্রী | আছে, ভৎসমন্তর্ব একমনে তোমাদিগকে 
এবং তুমি এই সমস্ত ভূবনেরই স্বামিনী, 1 শ্রীপ্কালের খতুরূপে অন্ত'শ্লেব কল্পন! 
তুমি জলের দ্রপ্প নামে বিখ্যাত, তো | করত এই"যজ্ঞে অভিনিবেশ করুন; 
মাকে অথগুনীয়া এই দিতির উগ্নীরি | সেই পরম দেবতার প্রসাদে তুমি অত্র 
সাদন করিতেছি । এই ক্রিয়ার প্রধান | চিরস্থায়ী হও। ৬ 
অধ্বযু্” অশ্থিদেবদ্ধয়, তোমাকে এই স্থলে ল__ 
সাদিত করুন | ৫ 

৭ কণিকা ।' 

গ জলের মশক অতল রস। পরং এ অর্থে মনস্মাির এই কগিকাত্মক পঞ্চ সুত্র দবৈশ্বদেলী 

অভাবে দিতীয় অর াহার কারণ জল' অর্থাৎ জল ' নামক পঞ্চ উষ্টকা পূর্ববাদ পঞ্চদিকে 
দ্বারা শির্শিক । ্ % | সান করিবে-- 

1 জিরদাদি ভ্তোম-ভ্োত্র এবং রথনরাদি পৃষ্ঠ". 
ন্ভাত্র ঘাহাতে ব্যবহৃত হইবে ৪ ৭ * গুভ্র-্তিজিহাস । খুটিস্আবাট যাল। 



৮ ই 

হে ইস্টকে ' খডুগণের সহিত সমপ্রীত, 

বিধাসমূহের& সহিত লমপ্রীত. অগনিদেক 

তার সহিত সমপ্রীত এবং বয়ে।নাধগণেবণ* 

লহিত সমশ্রীত তোমাকে, বৈশ্বীনৰ 
অগ্নির তৃপ্তির জন্য গ্রহণ করিতেছি ; 

এই ক্রিয়ার প্রধান অধ্বযুর্য অশ্থিদেবহয়, 

তোমাকে এইস্ছলে সাদিতিককন । ১ 

ছে ইঞ্টকে ! খাতুগণের সহিত সমণ্রীত, 

বিধাসমূহের সহিত সঙ্গশ্রীত, বহ্থদ্রব- 

গণের সহিত সমপ্রীত এবং বয়োনাধ- 

গণের সহিত সমণ্রীত তোমাকে বৈশ্বা- 
নর অগ্নির তৃপ্তিব জন্য গ্রহণ করিতেছি ; 

এই ক্রিয়ার প্রধান অধ্বযুর্য অশ্থিদে বয়, 

ভোগাকে এইস্থলে সাদিত করুন ২ 

হে ইউকে! খতুগণেবল+হত সমক্রীত, 

বিধাসমূছের *সছিত সমপ্রীত, রুদ্রেদেব 

গণের সহিত সমপ্রীতঃ এবং বযোনাধ 

গণের সহিত লমশ্রীত তোমাকে বৈশ্বানব 

মির তৃপ্তির জন্য গ্রহণ করিতেছি; 

এই ক্রিগ্নারু প্রধান: অধ্বয্যু অশ্বিদেবদয় 

তোমাকে এই চ্ছলে সাদিত করুন । ৩ 

হে ই্টকে ! খাতুগণেঞণ সুন্ধিত'দম প্রীত, | 

বিধাদমুহের সহিত সনগপ্রীত, আদিত্য 

দেবগণের ্ছিত্ত লমশ্রীত এবং বয়ো 

নাধগণের "সহির্তী মমগ্রীত তোমাকে 

বৈশ্বানর জরির তৃপ্তির জন্য গ্রহণ করি- 

তেছি ; এই ক্রিয়ার প্রধান অধ্বযূর্ণ অস্থি 

মাধ্যন্দিলী শাখা! ২৫৯ 

দেবর তোমাকে এইস্থলে সাঁদিত 
করুন । ৪ | 

হে ইউকে? খতুগণের সহিত সমপ্রীত 

বিধালমূহছের লহিত সমপ্রীত, বিশ্বেদেব! 

দেলগণেঞ সহিত সমপ্রীত এবং বয়োনাধ- 

গণের সহিত” সমপ্রীত তোমাকে বৈশ্থা 
নর অগ্নি তৃপ্তিব জন্য গ্রহণ কবিতেছিঃ' 

এই ক্রিয়ার প্রধান অধ্বঘুর্ট অশ্ব 
দেবদ্ধষ তোমাকে” এইম্থলে সাদিত 
করুণ । ৫ 

৮ কগ্িকা। 

এই কণিকার প্রথম পঞ্চ মন্ত্রে 
পূর্রবাদি দিকৃ* পঞ্চকে, প্রাণভৃৎ সংজ্ঞক 

পাঁচটি ইক সাদন ক'রবে _ 

হে ইস্টকে তুমি আমার প্রাণ রক্ষা 
কর ১ 

ছে ই$টকে ! তুমি আমাব ত্বপাঁন রক্ষা 
কর।হ -ু 

হে ইউকে । ভূমি আমার ব্যান রক্ষা 
কর? ৩ 

, হে ইন্টকে। তুমি আমার চক্ুদ্বয়কে 
দুরদর্শনে সক্ষম কর। 8 , 

ছে ইউকে ' ফুুমি * আমার শ্রোন্রে- 
ক্্রিয় ত্বয়ডক অপর্ধযাণ্ড শ্রবণে সমর্থ 

কর। ৫ 
ক গু 

যষ্ঠাদি পঞ্চগন্ত্রে অপসা। নামক পাঁচ- 
স্য

ার রা 

কবজ াইজীনিবর। খনি ইউক। উপধান করিবে 



২৬৩ যজুর্ধেদ সংহিতা । 5$ জং 
১১0 

ছে উদ্টকে! তোমাৰ প্রলাদে এই প্রজাপতি, বিধল+% ছন্দের প্রভাবে 

পৃথিবী রৃষ্টিব, জলে সিঞ্চিত হউক । ৬  বস্তণ' জাতির স্থজন করিয়াছেন । ৫ 

হে ইঙফ্টকে ! ভোমাব প্রসর্দে ৪ষধি প্রজ্গাপতি, বিশালঞ ছান্বের প্রভাবে 

সকল গপ্রীত হউক । ৭ বৃঞ্খি জাতির স্জন করিয়াছেন ॥ ৬ 

হে ইষ্উকে ৷ দ্বিপাৎ প্রাণিগণক রক্ষা | প্রজাপতি, তন্দ্র+ ছন্দের প্রভাবে 

কত্ত *৮ পুরুষ+ জাতির স্যজ্ন করিয়াছেন । ৭ 

হে, উষ$কে! চতুষ্পাৎ ্াণিগূণকে প্রজাপতি, অঁনাবৃই+ ছন্দের প্রভাবে 

রক্ষা কর । ৯ ব্যাস্ত্র জাতি স্বজন করিয়াছেন । ৮ 

হে ইউকে! ছ্যুল্পেক হইতে বৃষ্টির | প্রজাপতি, ছদি+ ছন্দের প্রভাবে 

আগম (আমদানি) কব । ১০ সিধহ জাতির স্থজন করিয়াছেন । ৯ 

প্রজাপতি, ব্ৃহতী ছন্দের প্রভাবে 
পন্ঠবাহ*% জাতির স্থজন করিয়াছেন ।১০ 

৯ ও ১০ কণ্তিক1 প্র্গাপতি, ককুপ, ছন্দের প্রভাবে 

এই কণ্ডিকাদ্বয়ের একোনবিংশন্ি উচ্ষ (?) জাতির স্যজন কখিয়াছেন। ১৯ 

মানে দক্ষিণঃ উন্নব, পশ্চি্ন তনুদান্তে প্রজাপতি, স্ভোবৃহতী ছ্ৃন্দের প্রভাবে 

পশচ পাঁচটী এবং পুর্বেব চাবিটি এই ; খষতণ'ণ' জাতির স্থদ্রন কবিষ্বীছেন । ১২ 
একোনবিংশাট বয়স! নামক ইঞ্টকা উপ 1 প্রজাপ'ত, পঁশ্ক ছন্দের প্রতাবে বৃষ 

ধান কবিবে _ | ভাতির স্বজন করিয়াছেন ' ১৩ 

গুজাপতি, ছন্দেব প্রভাবে প্রধান | প্রজাপতি, জগতী ছন্দেব প্রভাবে, 

জাতি্*স্থজন কবিয়াছেন। ১ ধেনু জার শ্্রন করিয়াছেন । ৯৪ 

প্রজাপতি, ছন্দের প্রভাবে হুখদ ক্ষত্ত 

জাতি" স্থজন কবিয়াছেন । ২ 

প্রজাপতি, ছন্দেৰ প্রভাবে ভ্তস্তনকারী ++) 

জাতি স্জন্ করিয়াছেন ও না + জু! । 

প্রজাপতি, ছন্দের প্রভাবে বিবিধ [ £ স্থিপদা। খযেষ। 

কর্মচারী জাতিখা স্বঙ্গন কবিয়াঁছেন ৪ 4 পাঁক্তি। + ক্ষিন্রর। 

ইস ০ + বিরাট, । 

ঞ গ্রান্ধান । গ ক্ষত্রিয়, +4 অতিজ্ছন্দ, অতিজগভী। প্রভৃতি । 

? ধনাদির লঞ্চয কারী, বৈশ্য । সারা পষ্ঠে ভাব বহন করে, গর্দভামি । 

৭ কণার চকাযাদি, শু? বা ভল্পকাদ 



১২ ক . মাধ্যন্দিনী শাখা। ২৬১ 

প্রঙ্গাপনিি, ভিউ প্ ছন্দের প্রভাবে | মান রহিয়াছে, যিনি বথিদলের, মধ্যে 

্র্যবি (?) জাতির স্থীন করিয়াছেন । ১৫ 
প্রজাপতি, বিরাট, ছন্দের প্রভাবে 

দিত্যরাট্ ()জাতির স্থজন করিয়াছেন। ৯৬ 
প্রজাপতি, 'গ্রীয়ত্রী ছন্দের প্রভাবে 

পঞ্চাবি(+) জাতির স্যঙ্ন করিয়াছেন । ১৭ 

প্রজাপতি, উঞ্চিকৃ ছক্ষবের প্রভাবে 
ব্রিবতস(1) জাতির স্জন করিয়াছেন ।১৮ 

প্রজাপতি, অনুষ্ট প. ছন্দের প্রত্ঠাবে 
তুর্য্যধাট(+) জাতির স্থজন করিয়াছেন ১৯ 

বিংশ মন্থরে দক্ষিণ ,শ্রোণি ক্রমে 

পূর্ববব লোকঞ্পুণা উপধান করিবে _ 
হে ইন্উকে ! পূর্ব সংস্থাপিত ইউ চাগুলি 

দ্বার! আক্রান্ত হয় নাই অণ্রচ হওয়া আব- 

শ্যক সেই স্ককল অবকাশ তোমরা একৈক 
ক্রমে পুরণ কর এবং এজপ ভাবে পর- 
স্পর দম্মিলিত হও যেন উভয়ের মধ্যে 
ছিদ্র না! থাকে অতি হুদ হইয! 

স্থিত হও, ইন্দ্রানী দেবতা এবং বৃহ- 
স্পতি দেখতা তোমাদিগকে এইস্থানে 

সংস্থাপিত করিলেন ।, 

একবিংশ মন্ত্রে সুদদোহসাধিবদন _+ 

দেবধগণের জম্ম হইলে রোচনত্রয়ে 
ছালোক 'সন্বস্ী ও বিশের উপকারী 
গানাবিধ অন্ন গু জল এইস্থলে পরিপক্ক 

হইয়। থাকে। ১ 

ছাবিংশ মন্ত্রে পুরীষ নির্বপন-&--" 
যে দেবতার কীত্তিপ্রভা আসমুদ্র দেদীপ্য- 

৯ 

একজন প্রধান বথী, ধাহাব প্রসাদে আমব। 

অন্ন লাভ করিয়৷ থাকি যিনি সাধুগণের 

প্রচিপালয়িত; -সেই ইন্দ্র দেনতাকে 

মকলেই গরকবাপ্যে স্তি করিয। থাকে '১ 

ইতি দ্বিতীয়া চিত 

অথ তৃতীয়! চিতি। 

১১ কণিকা । 

এই মন্্রে' সযমাহৃছেউকা উপদান 

কর্ববে -, 

হে উন্দ্রাগ্ী দেক্ছঘয। তোমবা এই 

্বয়মাতপে্ কাকে সদ কর ইং যেন 
ভগ্র না হয় & হে স্বযমাতৃ্রেউকে 1 তুমি 
্বীয পৃষ্ঠে দ্যাসাপৃথিবী এবং অন্তবীক্ষ এই 
লোকত্রয বাধান্বত করিতে নক্ষম 1১ 

১২ কণ্তিকা । 

এই মন্ত্রেও স্বয়মাতৃপ্েষ্টকা 'উপধান 
করিবে " 

হে ম্বয়মাতৃঞে ! তুমি অভিব্যক্তি যুক্ত 

ও প্রথিতা বিশ্বকর্মী তোমাকে অন্ত- 

রীক্ষে সার্গিত করুন|” , 

হে ইউকে !* তুমি অন্তবীক্ষকে নিয়- 
মিত করীঁ__অন্তরীক্ষকে দৃঢ় কর--অস্ত- 
ভ্বীক্ষ জন্য কোন উপভ্রব উপস্থিত নু হয় । 

তামার প্রনাদে যজমান প্রাণ, অপান, 

1 ব্যান ও উদানাদি নমস্ত বাধুবক্কা থেক: 



২৬২ 

প্রাপ্ত. হউন এবং সচ্চরিজ হইয়া প্রতিষ্ঠা 
লাভ'করুন | বায়ু দেবতা, মহত কল্যাণে 

রোখিবঁর ভ্ুন্য কল্যাণাকর' তোমাকে 
এন্স্ছলে প্রতিষ্ঠিত করুন । ঈ্অযির চয়- 

যুহৃথেদ সংহিতা! ১৪ ছা 
১৪ কাণ্ডিক! ৷ 

পূর্বচিজিতে সাঁদিত বিশ্বদ্যোতিষ 

ইঞ্টকার উপরি এই"সমস্ট্রে অপর বিশ্ব- 
জ্যোতিষ ইউকা উপধান 'করিষে -. 

নানুষ্ঠান_এই কার্য ভুমি, দেই পরম | হে ইঈকে! তুমি জে্ঠাতিষ্মতী, বিশ্ব- 
কফেবঠার প্রসারে গ্রুবত্ব লাভ “করত 
,সাঁদিত হও । ১ 

পিস 

১৩ কাগ্ডকা॥ 

প্রত্যেক দিকৃস্থ প্রত্যেক বেত ও সিক্ 

ইফীকাদ্বয়ের বেলাতে.অনৃকগুলির উপরি, 

এই কগিকাত্মক পঞ্চমন্ত্রে পীচটি দিশ্য। 
নামক ইহটক! উপধান করিব্নে-_ 
ছে দ্িশ্যে! তোমাকে এই পূর্ব্বদিকের 

রাজী করিয়া সাদত করিতেছি । ১ 

হে দিশ্যে! তোমাকে এই দক্ষিণ 

দিকের বির্টট করিয়া সাদিত করি- 

তেছি।২ 

হে দিশ্যে। তোমাকে এই পশ্চিম 

দিকের সম করিয়া সাদিত করি 

তেছি ৩ 

হে দিশ্যে! তোমাকে *এই উত্তর" 

দিকের স্ববাট করিয়। 
তেছি। & 5 

ছে দিশ্যে! তোমাকে এই মধ্য দিকেপ 

অধিদ্বত্বী কারয়! পাদ্দিত কগিতত'ছ। ৫" 
আপিল 

সাদিত করি-। 

কম্মা তোমারে অন্তরীক্ষ পৃষ্ঠে সাঁছিত 
করুন। যড়ুমানকে প্রাণ, অপান, ব্যান 

ও উদান গ্রভৃতি সমস্ত বায়ুষল লাভের 

উপুর স্বরূপ জ্যোতি প্রধান কর। ব্য 
তোমার অধিপতি, তুমি সেই দেধতার 

প্রভাবে এই অগ্নিচয়ন কার্ধ্যে গ্রুব বসতি 
কর। ১ 

১৫ কণিকা 
দ্বিতীয় চিতিতে উপস্থিত শুক্র ও 

শুচি নামক ধতব্যেউকাদ্ধয়ের উপরি 
এই মন্ত্রে অপুর খতব্য ইকাঘয় উপধান 

করিবে-- 

নভ ও নভসা এই উভয়ই বর্ধাকীলের 
খতু। হে খাহুস্বরূপ ইকাদয়। তোমা- 
দিগকে ভাগ্নির অন্ত শ্লেষ রূপে কল্পন! 

করিতেছি । একরূপকার্ষ্যে নিযুক্ত তোমরা 

একবাক্য হইয়া এ জগতে আমার প্রাধান্য 

ক্পীনা। কর, দ্যানাপৃথিবী, আমার 
প্র।ধ।ন্য কল্পনা করুন, - জলদেলীরা এবং 
ওষধর! মার প্রাধান্য কল্পনা করুন 
যেরপ,সমস্ত দেবগণ ইন্দ্রকে অগ্রে হয়! 

কাধ্যক্ষেত্রে প্রবি হইয়া থাকেন, সেই 



১৮ বগ 

জপে-এই দ্যাবার্ডৃথিবীর মধ্যে যত 
ইউকা বিভবার্যান আচে, তহলগন্তই এক । 
মননে োজাদিশযক বর্ধকালের ধাড়ুরপে 
অভ্তীল্লেহ। করলা করত এই ঘজ্কে অভি- 
নিন করুন। সেই পরম দেবতার 
প্রসাদে ভুমি অত্র চিরখ্থায়ী ও 1১ 

১৬*কগ্ডিক!। 

অপরাপর খতথ্য ইইকাদ্য় এ স্থানেই 
উপধান করিক্ে"- , 

ইষ ও উর্দ"এই উভয়ই শরকালের 
খু। হে খত্ন্বরূপ ইইকাদ্ধব ! তোমা 
দিগকে অগ্নির অস্তঃশ্লেষ, রূপে কল্পনা 
করিতেছি ।* প্রইরূপ কার্ষ্যে নিযুক্ত 
তোমরা, একবাক্য হইয়া এ জগতে 
আমার প্রাধান্য কল্পনা কর।-দ্যাবা 

পৃথিবী, আমার প্রাধাব্য কর্পন! করুন,-- 

'জলদেবীরা এবং ওষধিরা আমার প্রাধান্য 

কল্পনা করুন । যেরুপ সমস্ত দেবগণ 

ইন্জ্রকে অগ্রে লইয়! কার্যযক্ষেত্রে প্রবিষউ 
হুইয়া থাকেন, সেই রপে--এই দ্যাবা 
পৃথিবীর মধ্যে যত ইহকা বিদ্যমান 
আছে, তৎসমস্তই একমনে তৌমাদিগূকে 
শরৎকালের ধাতুরূপে অন্তংশ্লেষ বঙ্গন। 
কপ্পত এই যজ্রৈ অভিনিবেশু করুন । 
সেই পরম দেবতার প্রসাদে তুমি স্বর 
চিরস্বাী হও । ১ 

ক কি 

ষাযান্দিশী'শাখা। ৩ 

১৭ কণ্ডিক।।* 

চিতির গ্পুর্্বভাগে এই কর্ডিফার্থক 
দশ মন্ত্রে প্রাণথভৃৎ নামক ১০্টী ইকা 

উপৃধান কন্ধিবে-_ 
হে ইউকে ! আমার স্লামু রক্ষা! করা ১ 
» )আঁমার প্রাণ রক্ষা কর।.২ 
$ আমার অপান রক্ষা কর। ৩ 

£ আমার ব্যা রক্ষা কর । 9 

» আমারু* চক্ষু রক্ষা কর। ৫ 

£ আমীর শ্রোত্র রক্ষা কর।৬ 

॥» জামার বাক্য রক্ষা কর।* 

» আমার মন রক্ষা কর।৮ 
ঠ আমাম্বী আত্মা রক্ষা কর।৯ 

আমার জ্যোতি রক্ষা কর 8৯৬ 

১৮ কণিকা! ॥ 

এই কণ্ডিকাত্বক ঘ্াদশ্ব মন্ত্রে পক্ষ" 

সন্ধিতে ছন্দস্যা নামক ১২টি ইউকা! উপ-' 
ধান*করিবে_- ও 

হে ইউকে । মা* ছদাকে মনন কবত 
তোমাকে সাদন করিতেছি । ১ 

55 প্রমান" ছন্গকে মনন করতৎ 1 ২ 

১৪ প্াতিম1% ছন্দকে মনন করত । ৩ 

৯৬৯ 
রর 

» অজীবয়ণী ছন্দকে মনন করতং। ৪ . 

» পঁক্তি ছদ্দকে মনন করতং । ৫ 
পপ 

2৩ ভুলোক । 7 অততরীক্ষলোক। £ সুগোক 
ধু পতনশীল মির । 



২৬ 
+» উঞ্চিকং ছন্দকে মদন কবভং | ৬ 
» বুছতী ছন্দকে ঘনন করপ্তৎ। ৭ 
» আনুষ্টপ ছন্দকে মন্ঘ করতং 1৮ 
». বিরাট, ছন্দকে মনন $কবতং। ৯ 
»৭ গয়ী ছশ্দকে মনন রত । ১৯ 

9. জিপ ছন্দকে মনন কবতং 
» জগভী ছন্দকে মনন কবতং4 টং 

০০ 

০ 

১৯ কণ্ডিকা। 

এই কণ্িকাত্মক দ্বাদশ মন্ত্রে পুচ্ছ 
সদ্ধিতে, ছন্দস্য নামক অপূর ১২ টি 
ইনউফ1 উপধান" কবিবে-_ 

গৃথিবী-দৈবতগ ছন্দকে মনন করত এই 

ইকা সাধিত করিতেছি । ১ 
অন্তরীক্ষ দৈবত ছন্দকে মনন ॥ ২ 
ছ্যদৈবত ছন্দকে মননং । ৩ 

বর্ষ দৈবত ছন্দকে মননং । ৪ 
নক্ষত্র দৈবত ছন্দকে মননং | 
খাগত্দৈরত ছন্ষকে মননং। ৬ 
মনে দৈব ছন্দকে মননং । ৭ 
কধি-দৈবত ছন্দকে মননং। ৮ 
হিরণ দৈবত ছন্দকে মনসং | ৯ 

যজ্বৈদ লিভ! । প্রি 

গো দৈবত ছন্খকে সনবং। ১৪ 
অজ দৈবন্ত ছন্দকে জনন । ১৯ 

অন্ব-দৈবত ছল্দকে মনন | ১৯ 

২০ কণ্ডিক! /* 
এই কগিকাত্সক ছাদশ মন্ত্রে, আগ 

জন্ধিত, যা নামক অপর টি ইষ্ঠক। 
উপধান কধিবে-__- 

গলি দেবতাকে মনন করত ওই ইঈকা! 
সাদিত কবিতেছি। ১ 
বাযু দেবতাদিগকে মনন ফরতং 1 ২ 
সূর্ধ্য দেবতাকে মনন করতং | ৩ 
চন্দ্র দেবতাকে মনন করতং। ৪ 

বহু দেবভাদিগকে মনন করতং | ৫& 
রুদ্র দেবতাদিগকে মনন কধরতং 1৬ 
আদিত্য দেবতাদ্দিগকে মনন করতং। ঈ 

মরু দেবতারদদিগকৈ মলন করতং। ৮ 

বিশ্বেদেবা দেবতাদিগকে মনন করতং | 
বৃহস্পতি দেবতাকে মনন করতং । ১৪ 

ইন্দ্র দেবতাকে মমন করতং 1 ৯১ 
বরুণ দেবতাকে মনন করতং | ১২ 

২১ কশ্ঙিক!? 

প্রথমোগ্ দশখানি প্রাণভৃৎ ইইকাঁর 
অপর ভাগে; এই কঙিকাত্মক সপ্ডষক্ে 
বারখিল্য! নামক ৭ খানি ইউকা উপধান 

ফে* ছন্জ পৃথিবী ফেবভার উপাসনায় বিশের্ষ করিবে 
প্রসিত্ধ, সেই ছন্দকে পৃথিবী ঈদ ন্ষ বাঘায় ।  ভ্লি*বালখিল্যে । ভূমি মস্তক স্বরূপ 
জতানীক্ষ দৈ7্তাদিও এইন্সপ। শ প্রাধানা ভাবে এইস্মলে বাজসনি! হু ।১ 



ধক খ্মাধ্যল্দিসী শাখা । 4৬৫ 

হে বালাঁধল্যে: ছুমি ধ্রবরূপে এই 
স্থলীকে ধারণ কর 1 ই 
হে 'বালখিঙ্গে ! তুর্সি ধ্সপীপ্বরপা, 

এই স্ছলের ধারখে তৎপর হও । ৩ 
এছ বারখিল্যে ! আয়ুরুদ্ধি কামনায় 

করিতেছি। 

ছে ! বর্গেরষ্থ্রি কামনায় 
তোমাকে সাদন কান্মিতেছি। ৫ 

ছে !বালফিল্যে1 কৃষি-ববদ্ধি 'কামনায় 
€তামাকে সাদন করিতেছি, ৬ 

হে বাঁলখিলে?! কল্যাণ বৃদ্ধি কামনায় 
তোমাকে সাদন করিতোছি। ৭ 

সস্পস্তসপি 

২ কণিকা । 

প্রথমোক্ত বাশ ছব্দস্যা, ইবীকার অপর 
ভাগে, এই কথ্ধিকাত্মবক সপ্তমন্ত্রে, বাঁল- 

খিল্যা নামক অপর ৭খানি ইক! উপ- 
ধাঁৰ করিষে-_ 

হে.বালখিল্যে ।" তু্গি: মন্ত্রী, এই স্থানে 
রাজমানা হও । ১ টু 
হে বালখিল্যে ! তুষি বন্ত্রী এই স্থানকে 

নিয়মন কর।২ 

ছে বাগথিল্যে! তুমি ড্রুবা, তোমা 
নষ্ট ইউফা গুলিকে ধারণ কর। ৩ 

হে বালখিল্যে। অন্-রৃদ্ধি কাঁমনায় 
“তমাকে সান করিতেছি । ৪ | 
হে বালখিলে! রঙ্গপ্রদ্ধি কামনা 

তীাকে লাঁদন কম্িতোছ।'€ 

হে বালখিল্যে । ধন-রন্ধে কাঁখনায় 
তোযাঁকে সান করিতেছি 1 ৬ 

€হ- বালখিল্যে! পুক্চিবৃদ্ধি ফাঁদনায় 
তোমাকে সান করিতেছি ৭ 

অফ্টম মন্জরে প্রথম চিতির ন্যায়, উত্তর 
আোস্জি হইতে আরক্ঁকরিত। লোকম্প্ণেন, 
উত্বেশপধান করিবে". 

হে ইন্টকাসকল! ই পঞ্চাশৎ প্রাণভূৎ 
ইফ্কার যোজনাম্ছলের ছিদ্রগুলি 
তোমরা পরিপৃর্ণকর, অতি হুদৃঢ় হইয়া! 
সংস্থিত হও; ইন্দ্রামমী দেবতার এবং 
বিশ্বকর্মা দেবতা তোমাদিগকে এইস্থজে 
সংস্থাপিত করিলেন। ৮ 

নবম মন্ত্রে স্দদোহনাধিবদন,-- 
দেবগণের জম্ম হইলে রোচমত্রেয়ে 

ফ্যুলোক সন্বন্ধী ও বিশ্বের উপকারী নানা ' 

বিধ তম ও জলএইন্ছলে পরিপৰ হইয়া 
থাকে। ৯ ১ 

দশম মন্্র পুীষনির্র্বপণ- 

যে দেবতার কীর্তিপ্রভ৷ আঁদমুক্্ 
সমুস্বল রহিযাছে, ফিনি রধিদলের মধ্যে 
একজনা ওধান রথী,যাহার প্রদাদে আমা 
অঙ্গলধভ করিয়াখাকি, |যিনি সাধুগখের 
প্রতিপালক ; লেই' ইন্দ্র (দেবতাকে 
সকলেই” খকবাক্যে স্ততি কবির! 
খ্ছি $ ১৪ 

[ ইতি তৃতীয়া চিভি ] 



২৬ 

[ চনুর্ঘ চিতি সকণ ) 
২৩ কপগ্ডিকাঁ। 

পুর্ব দিকের অনুকাস্তে উন্তরছাগে 
প্রথমত উত্তরসুখ হৃইয়! বজতবা- 
সাত্রী বছ্যমোহিরী নাঁষক শুথন ইন্টীক! 
উপ্ধান করিবে-- 

হেইইকে ! স্তিবৃৎ& আগুপ' দেবতাকে 
মদন করত তোমাক এই স্থানে সাৰন 

করিক্তেছি । ১ 

দক্ষিণ দিকের অনুকান্তে, দক্ষিণ ভাগে 

পশ্চিম মুখ হইযা এই দ্বিতীয় মন্ত্রে 
স্ত্যুমৌহ্িনী নামক দ্বিতীয় ইব্টক! উপ 
ধান করিষে-- 

হে ইন্টকে । পঞ্চদশ ভান্তধ্ দেবতাকে 
মনন করত তোমাকে সাদন করি 

তেছি।হ 

উত্তর দিকেব অনুকান্তে, দক্ষিণ ভাগে 

পশ্চিম সুখ হইয়া এই তৃতীয় মন্ত্রে স্বত্যু 
মোহিনী নাষক তৃতীয় পদ্যা ইক উপ- 
খান করিবে-- 

হে ইউকে । সপ্তদশ ব্যোম দেব 
তাঁকে নন করত তোষাকে সাদন 

রুরিতেছি £ 5 
পশম দিকের অনুকাস্তে, দক্ষিণভাগে 

ঘরিগ বুখাবইয়া এই চতুর্থ সম্ভ্রে জঙ্ঘ- 
হিলাককাদীহ বা |, 
£ পর্চবশ দিবসে হাল বুদ্ধি ভাগিসী পঞ্দশ কাম 

অধিপতি, চত্র। 

ছে ইউকে ! রকবিধুশ ব্রণ দেব- 
তকে নন করছ তোমাকে পান করি- 

তেছি। ৪ 

সাদি চতুদ্দপ। মন্ত্রে ১৪ 
খানি অর্ধঠাদ্যা নামক ইউক্া ,উপধান 
কিবে-- 

হে ইউকে । অষ্টাদশ ্তৃর্থি দেব- 
তাকে। ৫ 

নবদশ তপো দেবতাকে । ৬ 

বিংশ অভীবর্ত দেবতাকে" । ৭ 
ঘ্বাবিংশ বর্চে৷ দেবতাঁকে*। ৮ 

ত্রয়োবিংশ সম্ভরণ দেবতাকে । ৯ 
চতুর্ব্বিংশ যোনি দেবর্তীকে, ॥ ১০ 

পঞ্চবিংশ গর্ভ দেবতাকে । ১১ 

ভ্রিণৰ ওজে। দেবতাকে! ১২ 

একব্রিংশৎ ক্রতু ছেবতাকেন। ১৩৭ 

রয়স্ত্রিংশৎ প্রতিষ্ঠা দেবতাকে । ১৪ 
চতুক্তিংশৎ ভ্রধুবিষ্টপ দেবতাকে ।১ 
ষটজিংশৎ নাক দেবকে । ১৬ 

অফ্টাচত্বারিংশশু বিবর্ভ ফেবতাকে* 1১ 
চতুষ্টোম ধর $ দেবতাকে মনন করত 

তোমাকে জানগ করিতেছি? ১৮ 

পাপ 

২৪ কণ্থিকা। 

টি এইমস্ত্র পাঠ করত 

* দিক | 1 হংকধলর ! ? 



২৪ হছে মাধানী লাখ! | ৬ 

পূর্বদিৈর আনৃকান্তে দক্ষিণতা গ* আওয. পশ্চিমাতিযুখ হইয়। দিন টি অঃ 
মাতরী সৃত্যুমোহিনী নামক পরঞ্চঘ ইউকা! করত উত্তর দিকের অনুকান্তে, উত্তর- 
উপধান করিবে" 1 ভাগেক্ স্ৃত্যুমোহিনী নামক ষ্ঠ পদ্য 
হে ইন্টকে ! ভুমি অঠির ভাগ হইতেছে, | ইকা উপহঠুন করিবে. 
তোমার উপরি দীক্ষার আধিপত্য ) 
তোমার প্রসাদে ব্রা্ষাণ সহ্যমুখ 
হইতে রুক্ষা পাইয়াছেনণ'। 

পাতার 

* ইতিপুরর্ব ২৩ কণিকার প্রধম মপন্্ব উত্তর 
ভাঁগে ম্বৃত্যুমোহিনী নামক প্রথম ইহীক্টা উপধান 
করা হইযাছে। 

1 এই স্থলে একটি আখ্যাধিকা আছছে। ঘথা- 
প্রঙ্গাপতি প্রঙ্গ স্ছজন করিতে পরুন হইয| প্রথমত 

ত্বাং গর্ত ধার? করিতেন, সেই গর্ভে এই দশ ।দৃপ্য 
সমস্ত চরাচর খাকঞ্ষিল কিন্ত তৎসমস্তই পাপে আচ্ছন্ন 

হইবাধ মৃত্যু কর্তত? আক্রান্ত হইল। ত খন প্রজ।প'তি 
দেগত দিগপুক বলিলেল -অ ঈস ভোম,দের সাহায্যে 
আমি এইগর্তন্থ চরাচ কে মৃত্ড্যুমুখ হইনে রক্ষ! করি। 
প্ইহাতে তাহারা বলিপেন_ আমাদের কি লাভ ? 
প্রজাপতি তন্তু বলিলেন - তোমরা কি লাভ অভ 

লায কর 1 তাহ! প্রার্থণ? কর । তাকাতে কেছ ফেহ 

খশিলগেন--যে লকল্স প্রজা হই হইবে, তাহাতে আন 

ধখ্বের অংশ সংস্থা কচ হইরে, এবং অপর কতক 

খলি বলিলেন-ঘে সফল প্রজা] স্টী হইবে, 
তাঁহাকে অআদিগের আধিপত্য ছইবে প্রজাপতি 
উহাদিত্খর উজ পার্লার বীকার কছিগেন এবং 
তহ্ধারী গহাতিয্ধর লহাব্যে মৃতাম্বখ হইতে 
গর্ভ রঙ্খণ করগ্ত প্রগা সমতা স্থান ক জল 
পরশ লমণ্ডের উপরি কৌন কোন দেবঠান অংশ 
নির্ধিট রিয়্ের এবহ কোন এক্কান দের আধি- 
গন্য সি বিহিলেন 1৮ € শঙ্তগথ ৮, ৪/ ২ ১২) 

ৎ স্তোমকে 

মনন করত তোমাক সাঁদন হি 1১ 

হে ইউকে । তুমি ইন্দ্রের ভাগ* হুই- 
তোষার উপরি বিষ্ুুর আধিপত্য : 

র প্রসাদে ক্ষত্রীয় জাতি মৃত্্যমুখ 
হইতে রক্ষা! পাইয়াছে। পঞ্চ্শ স্তোম 
দেবতাকে মনন করত তোমাকে সাদন 

কবিতেছি। ২ 

পশ্চিমাভিমুখ হইয়া ভৃতীষ খন্ত্র পাঠ 
কবত দক্ষিণ দিকের অনুকাস্তে উত্তর 
ভাগেণ" স্বত্যুমোহিনী নামক সপ্তম পদ্য। 

ইন্টকা। উপধান কবিবে _ 
হে ইউকে। তুমি নৃচক্ষ দেবতার ভাগ 

হুইতেছ, তোমার উপরি ধাতার আধি- 

পত্য , তোমার প্রসাদে জনিদ্রজাতিধঃ 

সৃত্যুমুখ হইতে বক্ষা পাইযাছে। সপ্চদশ ; 
সেম দেবতাকে মনন করত তোমাকে 

সাদন করিতেছি । ৩ 

১ 

+, ইতিপূর্বে ২৬ কির তৃতীষ মন্ত্রে দক্ষিণ 
খে স্ৃড্যুঞে ছিনী নামক তৃতীয় ইঞ্টফা উপধান 
ঘর ছউ্ছাছে। | 
+ ইতিপূর্বে ২৩ কণ্িক্গার হিতীয় অে জন্দিণ 

ইসনে ছৃষ্ঠয যোহিনী নাম দ্বিতীয় ইউ! উপগ্রন 
শক হইছে) 
*€ আসিরক্তৈষ/। 
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দক্ষিণাভিযুখ হইয়া চতুর্থ মন্ত্র পাঠ 
করত পশ্চিম দিকের অনুকীন্তে উতর 

ভাগে্ষ স্বভ্যমোহিনী নামক অফম জঙ্ঘা- 

মাত্রী ইক উপধান করিরে-_- 
" হে ইউকে । তুমি মিত্র দেবতার ভাগ 

'হইতেছ, তোমার উপরি বরুণ দেবতাঁব 
আধিপত্য ; তোমাব প্রপাঁদে বৃষ্টি 'এবং 
বায়ু ম্বত্যুমখ হইতে রক্ষা পাইযাছে। 
একবিংশ স্তোম দেবতাকে মনন কবত 

তোমাকে সাঁদন করিতেছি। 

২৫ কণ্তিক1। 

পূর্বের উপহিতণ* চতুর্দশ পদ্য! ই্কাঁব 
অপর ভাগে এই কশ্ডিকাক্মক চারি মন্ত্ 

এবং পব কণ্ডিকাম্িক মন্দ _ এই ছধ 
মন্ত্রে ছযখানি পদ্যা ই্টক। উপধান 

কবিবে- 

হেইমকে 1 তুমি বন্থুগণেব ভাগ 
হইতেছ, তোমাব প্রতি রুদ্র দেঁবতা- 

দিগেব আধিপত্য ; তোমার প্রসাদ 

চুষ্পাদ্ গ্রাণি জাতি স্বত্যুমুখ হইতে 

রক্ষা পাইষাছে। চভুর্বিংশ স্তোম 
দেবতাকে মন্ন করত তোমাকে সাঁদন 
করিতেছি । ১ 

* ইতিপুর্ববে ২৩ কণ্ডিক্কাব চতুর্থ ম্ধে দক্ষিনভাগে 
মৃত্বারমাহিনী নামক চতুর্থ ইষ্টকা উপদ।ন কৰা শৃই- 
বাছে। * 
? ১২৬ কথ্িকার পঞ্চমাঁদি চতুর্দশ মন্থে উপহিত 
হইদাচছে / 

পা পাশপাশি শী সাপ শাশীশ শশী 

হে ইকে! তুমি আদিত্য গণের 
ভাগ হুইতেছ, তোমার প্রতি মরুদ্ 
গণের আধিপত্য ;) তোসারা প্রসাদে 

গর্ভ সফল স্বত্যুমুখ হইতে বক্ষা পাই- 
যাঁছে। পঞ্চবিংশ ভ্তোম দেবতাঁকে 

মনন নাঃ সাদন করিতেছি? 
হে ইঞ্টকে। তুমি অদিতি দেবতার 

ভাগি হইতেছ, তোম্ণব প্রতি পুষা দেব 
তার আধিপত্য তোঘার প্রপাদে ওজো 

নকল ম্ৃত্যুমুখ হইতে বক্ষা পাইয়াছে। 

ভ্রিণব স্তোম দেবতাকে মনন করত 

তোমাকে সাঁদন করিতেছি । ৩ 

ছে ইন্টকে। তুমি সবিতা দেবতার 
ভাগ হইতেছ, তোমাৰ প্রতি বৃহস্পতি 
দেবতার আপিপত্য তোমাব প্রসাদে 

দিক সকল স্বত্যুমুখ হইতে রক্ষণ পাই 

যাছে। চতুক্টোম স্তোম দেবতাকে মনন 
কবত তোমাকে সাদন করিতেছি । ৪ 

২৬ কণ্তিকা। 

হে ইন্টকে! তুমি ঘবঞ্চ দেবতাদিগেব ভাগ 

হইতেছ, তোমাব প্রতি অযবর্ণ, গণেব 

'আধিপত্য ; তোমার প্রসাদে প্রজাগণ 

৮ হইতে বক্ষ! পাইয়াছে। চত্বারিংশ 
চা 

৬ মব-্শুরুপক্ষীন তিথি । 

1 অপগব-কপ। শ্রন তিথি । 
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স্তোম দেবতাকে মনন করত তোমীকে 

সাদন করিতেছি ১ (৫) 

হে ইন্টকে। তুমি খু ৩্বগণের ভাগ 
হুইতেছ, তোমার প্রতি বিশ্বেদেবা দেব- 
গ্রণের আধিপত্য ; তোমার প্রসাদে সমস্ত 

ভূতইঞ* মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষীতপ্রাইযাছে। 
্রযস্ত্রিংশ স্তোম দেবতাকে মঞ্জন কত 

তোমাকে নাদন, করিতেছি । ২ (৬) ॥ 
টা ) 

২৭ কণ্ডিকা। 

এইমন্্র পাঠ কুরত অনুকেব উভষ 
পার্শখে খতব্য নামক ছুইখানি পদ্যা 
ইফটকা উপধাঁন কবিবে-_ 

সহ এবং সহন্য এই উভষই হৈমন্তিক 
খতৃ। হে শতৃষ্বরূপ ইউকাদ্য । তোমা- 
দিগকে অগ্নির অন্তঃশ্রেষ রূপে কল্পনা কবি- 

তেছি। এইরূপ কার্ধ্যে নিযুক্ত তোমবা 
একবাঁক্য হইযা এ জগতে আমাব প্রাধান্য 

করুন। সেই পবম দেবতার প্রসাদে 
তুমি অত্র চিরস্থাধী হগ। ১ 

২৮ কণিকা । 

প্রত্যেক দিকস্থ প্রত্যেক বেত ও দিক: 
ইন্টকাদ্ুষেব বেলাতে, অনুকেব দক্ষিণে 
৯খালি এবং উত্তবে ৮খানি, সাকল্যে 

১৭খানি স্্টি নামক, ইউকা উপধ।ন 
করিবে । তন্মধ্যে এই কণ্ডিকা এবং 

পর ক্ডিক! এই উভধষ কণ্ডিকাত্মক নযটি 
মন্ত্রে দক্ষিণ স্যফ্টির উপধান এবং তৎপব- 

কগ্ডিকান্মক €মন্ত্রে ও তৎপব কগ্িকাৰ 

প্রথম মন্ধ্ত্রযে--এই অষ্টমন্ত্রে ৮ খানি 

উন্তব স্থপ্টির উপধান হইবেক্ঈ_ 
একের সাহায্যে স্তব কবিলেন, তাহাতে 

(অচেতন) প্রজ! সকল উৎপন্ন হইল এবং 

প্রজাপতি তাহাদিগের অধিপতি হুই- 
লেন । ১ 

কল্পনা কব;-_ দ্যাঁব। পৃথিবী,আমাৰ প্রাধান্য। 
কল্পনা করুন, জলদেবীবা এবং ওষ- 

ধিরা আমার প্রাধান্য কল্পনা করুন। 
গ এই স্থলে একটি আখা ধিক! অ:ছে - প্র - 

সৃষ্টি কাম প্রজাপতি, গভন্থ সমস্ত প্রজাকে প:প-মুখ 
যেরূপ সমস্ত দেবগণ ইন্দ্রকে অগ্রে লইয়া | হইতে রক্ষা করণনন্তব তহাদিগকে প্রসব 
কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইযা থাকেন, সেই 
রূপে এই দ্যাব। পৃথিবীর মধ্যে যত ইস্টকা 
বিদ্যমান আছে, তৎসমস্তই একমনে 
তোমাদিগ্রকে হেমন্তকালের খতুরূপে অস্তঃ 

শ্লেষ কল্পনা কবত এই যজ্জে অভিনিবেশ 

যেঅমস্ত চবাঁচব এই কয়েক মন্ত্রে বিশেষ 

চে নিদিইউ হখ নাই। 

কবিতে প্রবৃত্ত হইঘ1! দেখত দিগকে বলিলেন--আইস, 
তোমাঁদিগের সাহাগ্যে স্তব করবি, ত।হা হইলেই 

সষ্টি বিষয়ে পূর্ণ মনোধথ হঈনে পরিব। ভাহাঁব'ও 
ইহাতে সম্মত হইলে যথাক্রমে সাহাফঃগ্রহণপুর্ববক 

সমন্ত'প্রজা সজন করিলেন ।” শতপথ ৮,৪৪৩১১-২ 

পর এই শ্রুতিতে ইহ! প্রকাশিত নাই যে, ক'ছকে 

স্তব করিলেন ৭ এবং ইহ,ও হুষ্প্ট নাই যে, কাছ,- 

দিগের সাহান্যে ?। 1 বাকে।র 
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তিনেরঙ্গ সাহাঁধ্যে স্ব কবিলেন, তাহাতে 

ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হইল এবং ব্র্মণম্পতি 
তাহাদিগের অধিপতি হইলেন ।২ 
পীাঁচেরণ* সাহায্যে স্তব কুরিলেন তাহাতে 

ভুত সকল উৎপন্ন হইল এবং ভূতপতি 
তাহাদের অধিপতি হইলেন ॥ ৩ 

সাতেরগু সাহায্যে স্তব কঞ়জিলেন, 
তাহাতে সপ্ত খধিরা উৎপন্ন হইলেন 

এব ধাঁতা তাহাদের অধিপতি হই- 

লেন। ৪ 

২৯ কগ্ডিকা । 

নয়েরণ সাহায্যে স্তব কবিলেন, তাহাতে 

পিতৃগণ উৎপন্ন হইলেন এবং অদ্দিতি 
তাঁহাদেব অধিপত্বী হইলেন । ৫ 
একাদশের ॥ সাহায্যে স্তব কবিলেন্ঃ 

তাহাতে খত সকল উৎপন্ন হইল এবং 

আর্তবগণ তাহাদের অধিপতি হইলেন । ৬ 

ভ্রয়োদশের-- সাহায্যে স্তব কর্রেলেন, 

তাহাতে মাস সকল উৎপন্ন হইল এবং 
সংবতসর তাহাদের অধিপতি হই- 

লেন। ৭ 

পঞ্চদশের € সাহায্যে স্ব কর্রলেন 

* প্রাণ উদ ন, ব্যান । 1 পঞ্চ প্রাণ । 

! প্রেত্রদ্ধণ, নাসিকাদ্বষ, চক্ষুর্ঘঘ ও 1জহ্বা , 
এ নবদ্বার শবীব ৮» ॥ এক,দশ উত্রিঞ 15৫ 

৮ ্সভ্যন্তবীণ সংস্থ ন। 

ধা হস্তাঙ্গলিদুশ, হুস্তুদয়।* বন্থদ্বত ৬ নভিহ 

উর্ধভান[ 
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& ৮ পপ 

১৪ জু 

তাহাতে ক্ষাত্রিষ জাঁতি উৎপন্ন হইল এবৎ 
ইন্দ্র তাহাদের অধিপতি হইলেন । ৮ 

সপ্তদশেনগ* সাহাষ্যে স্তব কবিলেন, 

তাহাতে গ্রাম্য পশু সকল উৎপন্ন হুইল 

এবং বুহস্পতি তাহাদের অধিপতি হই- 

ল্নে।৯ 
১০ 

৩০ কাণ্ডিকা । 

উনধিংশেরণ" সাহীয্যে স্তব কবিলেন, 

তাহাতে শুদ্র ও আর্ধযজাতি উৎপন্ন হইল 
এবৎ অহোরাত্র তাহাদেব অধিপতি 

হইলেন । ১. 

একবিংশেব সাহায্যে স্তব করিলেন, 

তাহাতে এক-খুব পশু সকল উৎপন্ন 

হইল এবং বরুণ তাহাদের অধিপাতি 
হইলেন । ১১ 

ব্রয়োবিংশের সাহায্যে স্তব করিলেন, 

তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুপ্র পশু সকল উৎঞন 
হইল এবং পুষ| তাহণদেব অধিপতি হই- 

লেন । ১২ 

পঞ্চবিংশের সাহায্যে স্তব কলিলেন, 

তাহাতে আরণ্য পশু সকল উৎপন্ন হইল 

এবং বায়ু তাহাদের অধিপতি হইলেন।১ 

সপ্তবিখশের সাহায্যে স্তব করিলেন, 

তাহাতে ভুরাদি ত ভূরাদি লোকত্রয় উৎপন্ন হইল 

€ 1]দা্লি দশ, উকছস, 
নাভির--অধোভাগ । 

+ এই উন্বিংশ।দিন পবিচষ টীক্ষ।কাঁর যেকপ 

প্রদান করিয়াছেন, হ হা হদব-গ্রাহী নচ্ছে। 

তানুছমত পাদ ও 



৩১ ক মাধ্যন্দিনী শাখা । ৭১ 

এবহ বনস্থগণ, রুদ্রগণ ও আদিত্যগণ ধখা- | ইন্টকার যোজনাস্থলের ছিড্রগুলি তোমরা 

ক্রমে তাহাদের অধিপতি হইলেন। ১৪ | পবিপুর্ণ কণ্প; অতি সুদৃঢ় হইয়৷ সংস্থিত 
শা হণ, ইন্ড্রাগ্ী দেবতারা এবং বিশ্বকর্মা! 
কণ্ডিকা | দেবতা তোমাদিগকে এইস্কলে সংস্থা- 

উনজ্রিংশেব সাহায্যে স্তব কবিলেন, | পিত কবিলেন ॥ ৪ 

তাহাতে বনস্পতি সকল'"উৎপন্ন হইল | পঞ্চুম মন্ত্রে স্দর্দোহসাধিবদ ন-_- 

এবং সোম তাহাদের আধপতি”হই- | দেবগণের জন্ম হইলে বোচন্রষে 
লেন। (১৫)১ * ছ্যুলোক সন্বন্ধী ও ঘিশের উপকাবী নান" 

একত্রিংশেব শাহাষ্যে তব জার বিধ অন্ন ও জল এইস্বলে পবিপক হুইয! 

তাহাতে অন্যান্য প্রজসকল উৎপন্ন ম; থাকে। ৫ 

হুইল এবং যব. অধবগণ্ণ তাহাঁদের অধি- ষষ্ঠ মন্ত্রে পুবীয নির্ববপন-_ 
পতি হইলেন । (১৬) ২ যে দেবতার কীর্ভিপ্রভা আসমুদ্র সমু- 

ব্রযস্ত্রিংশের সাহায্যে স্তব করিলেন, | জল বহিযাঁছে, যিনি রথিদলেব মধ্যে 

[হাতে উৎ্ধপন্ন সমস্ত প্রাণী শান্তিমার্গ | একজন! প্রধান রথা ষাহান প্রসাদে 
ভ করিী এবং পনমেটী প্রজাপতি ( আমবা অন্ন লাভ করিযাঁথাকি, বিনি দাধু- 
ধশুদব অধিপতি হইলৈন | (১৭) ৩ ; গণের প্রতিপলযিতা, সেই ইন্দ্র দেব- 

চত্র্থ মন্ত্রে লোকম্পণোপধান_ তাকে নকলেই একবাক্যে স্তুতি করিযা 
, হে হট তেল এই গ পাকাশতৎ আণভূৎ | থাকে ৬ 

থে 

রা 

॥ যজুর্বেদীয় মাধ্যন্দিনী শাখার মন্ত্রভাগে চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত । 

রা ্  
হণ" রি 



অথ পঞ্চদশ অধ্যায়। 

[ পঞ্চম চিতি প্রকরণ ] 

১ম কণ্তিকা । 

এই মন্ত্র এবং দ্বিতীয় কণ্ডিকাত্বক 
মন্ত্র ও তৃতীষ কণ্ডিকাত্বক গন্সত্রয়-এই 
পঞ্চমন্ত্রে পাঁচখানি অসপত্বা নামক 

ই্টকা উপধান করিবে। তন্মধ্যে এই 
মন্ত্রে প্রথমত পুর্ববদিকে-- 
হে অগ্নে জাতবেদ:! আমাদের যে সমস্ত 

সপত্ব বর্তমান রহিয়াছে এবং যাহাব। 

ভবিষ্যদ্-গর্ভেনিহিত আছে, তৎসমস্তই 
বিনষ্ট কর এবং অক্রোধ, সদর্তঃকরণে 

আমাদিগকে এরূপ বর প্রদান কর, যাহাতে 

স্থথকব ও সর্বব-ফল-গ্রদ শ্ছানত্রেয়েতেই* 
আমর! তোমার পরিচর্ষ্যায় কৃতকার্য্য হই।১ এই স্বৃত- 

প্যান 

২ কণ্ডতিকা। 

পশ্চিমে _ 

হে জাতবেদঃ! যেসমস্ত সবল সপত্ব 
বিদ্যমান আছে এবং তজ্রপ যাহার ভবি- 

ষ্যদৃ-গর্ভে নিহিত রহি্যাঁছে, তৎসমস্তকেই 
বিনাশ কর এবং অক্রোধ, সদন্তঃকরণে 

আমাদিগকে এরূপ বর প্রদান কর, 

যাহাতে আমরা সপত্বগণ হইতে সমধিক 
বলবান্ হইতে পার !-_সপত্বগণকে 
বিনাশ করিতে পারি | ২ 

রি 

ভেতরকার জারির তেগন 

* স্থনত্রহ- নদে মঞ্জপ, হবির্দ!ন। ও আগীখৃ- 
গ্রদেশ। 

৩ কণ্ডিকা। 

দক্ষিণে” 

হে ইউকে! বোঁড়শী স্তেোমের প্রভাবে 

তোমাকে সাঁদন করিতেছি--এই ফলে 

ওজোরূপ ধন লাভ করিব । ৩ 

উত্তরে-- 

হে ইন্টকে! চতুশ্চত্বারিৎশ স্তোমের 

প্রভাবে তোমাকে দাদন করিতেছি এই 

ফলে বর্চোধন লীভ করিব। ৪ 

মধ্যভাগে 

হে ইঙ্টকে ৷ তুমি এই অধংস্থ ইফ্টকা 

সমন্তের রক্ষক এবং অগ্নির পুরীষ্য বলিয়া 

প্রসিদ্ধ * ভুমি স্তোমমন্ত্র সকলেব প্রভাবে 

স্থান চতুর্থ চিতির উপরি সাদিত 

সমন্ত দেবগণ তোমাকে স্তব হইতেছ, 
॥ করুন এবং তূমিও আমাদিগকে তৎফল 

হ্বরূপ গ্রজাবর্গ সহ যথেষ্ট এশবরধ্য প্রদান 

কর ঢা ৫ 
% 

৪ কণ্ডিক1। 

এই কণ্ডিকা। এবং পরকণ্ডিকা এই উভয় 

কণ্িকাত্বক চত্বারিশৎ মন্ত্রে, পূর্ববাদি 

দিকৃচতুইয়ে দশ দশ ক্রুমে, চস্থারিংশৎ 

খানি বিরাট নামক পদ্যা ইক! উপ- 

ধান করিবে. 

হে ইর্যীকে ! এবচ্ছন্দকেঞ্ মনন করত 

তোমাকে সাদন করিতেছি । ১ 

০০ 

এবচ্ছন্দ পৃথিবী বক । 



৫ কহ 

” ববিবশ্ছন্দকে১ মননৎ । ২ 

» শস্তু ছন্দবেৎ মননৎ। ৩ 

» পরি ছন্দকেত মননৎ। ৪ 

» আচ্ছচ্ছন্দকেৎ মননং । ৫ 

» মনশ্ছন্দকেৎ মননহ | ৬ 

» ব্যচশ্ছন্দকে* মননহ4 ৭ 
» পিন্ধু ছন্দকেণ মননুহ | ৮ 

» সমুদ্র ছন্দকেছ মননহ। ৯ 

» সরিব ছন্দকেি মননং। ১০ 

» ককুপ ছন্দকে১* মননং 1১১ 

»ঃ ভ্রিককুপ, ছুন্দকে১১ মননৎ | ১২ 

১ কাব্য ছন্দকে* মননহ। ১৩ 

» অস্কুপ ছন্দকে ১৩ মননৎ । ১৪ 
» অক্ষবর্পন্তি ছন্দকে১ঃ'মননৎ। ১৯৫ 

» পদর্পর্তি ছন্দকে১: মননং । ১৬ 

» বিষ্টারপক্তি ছন্দকেঃ» মননৎ । ১৭ 

» ক্ষুরোভ্রাজ ছন্দকে১৭ মননৎ।১৮ 

৫ কণ্তিকা ৷ 

হে ইষ্টকে। আচ্ছণ ছন্দকে-৮ মনন 

কবত তোমাকে সাদন কবিতেছি। ১৯ 

্যররারারররাহররররাররররররারহারাররবরররররারররজ 

১ প্রভামণ্ডল। 

২ বাযু। ৩ দ্িঙমগুন। ৪ অন্ন। * 

£ প্রজাপতি! ৬ আদিত্য । ন প্রাপৰাসু। 

৮ মন। ৯ বাকা । ১০ুপ্রণ 1 

১১উদ!ন। ১২ ত্রধীবিদ্যা শর্থ ২ বদত্রয । 

সহি? ১৪ স্বী। ১& পৃথিবী । 
১০ পাতাল। ১৭ বি্যাৎপুঙজ। 5৮ অন্ন 

মাধ্যন্দিনী শাখ!। ৮৬৯ 

2 প্রচ্ছৎ ছন্দকে* মননং । ২০ 

» সংয্ধ ছন্দকে মননং | ২১ 

» বিষৎ৩ ছন্দকে মননং 1 ২২ 

» বৃহৎ ছন্দকে৪ মননং 1 ২৩ 

» রথন্তব* ছন্দকে মননহ। ২৪" 
» নিকায় ছন্দকে* মননং | ২৫ 

» বিবধ ছন্দকে" মনন 1 ২৬ 

» গির ছন্দকে « "মনন | ২৭ 
» ভ্রজ ছন্দকে*মননং। ২৮ 

'* সংস্তূপ, ছন্দকে১* মননং 1 ২৯ 
অনুষ্ট,প. ছন্দকে১১ মনন । ৩৭ 

» এব ছন্দকে১২ মননং | ৩১ 

» ববিবশ্ছন্দকে১৩ মনন | ৩২ 

» ব্যশ্ছন্নাকে*১ মননহ | ৩৩ 

» বয়স্কচ্ছন্দকে৯: মণনং | ৩৪ 

» বিম্পদ্ধছন্দকে১» মননহ । ৩৫ 

» বিশাল ছন্দকে১? মননং । ৩৬ 

" ছদ্দি ছন্দ্রকে-৮ মননং | ৩৭ 

» *ছেবোহণ ছন্দকে১* মননহং । ৩৮৮ 

সশ ক 

১ পানাষ। ২ বাত্রি। 

৩ দ্দিবা। ৪ ভামণ্ডশ। 

৫ ভুমঙল। “ শবাঁব। ৭স্মকশ। 

৯ অগ্ঠি। ৪ ৯৯ 
টা অস্ফবকা । 

১০ বৈখরী বাণী। " ১১ মধ্যমা বনী । 

১২ পৃথিবী লোক। ১৩ প্রভামগল। 

৯৬১৭ বযত্রম। ১৫ জঠবাগ্মি । রর 

১৬ স্গদ্ধাব মল অহত্তন্ব । ৯৭ মহত্ত্ব ॥ 

১৮ মায়! । ১৯ জ্ঞান। 



২৭৪ যভ্ভহ্দ সতাহতা। ১৫ অহ 
পাপ পোপ পা পাপ 

তল্দ্র ছন্দকে* মননৎ | ৩৯ 

অস্থাঙ্ক ছন্দকেণ* মননং । ৪০ 

৬ কপ্তিক।। 

এই কণ্ডিকা এব, শব ফ্ণ্ডিকা ঞই 
উভয কণ্ডতিকাত্মক উনত্রিংশৎ মন্ত্রে অযাঢা 
বেলাতে উনত্রিংশৎখাঁনি স্তোমভাগ নামক 
ইন্টকা উপধান কবাব। তন্মধ্যে প্রথ- 
মত দক্ষিণভাঁগে পঞ্চদশ, পশ্চাৎ উন্ভব 

ভাগে চহুর্দশৰানি প্রাগনৃক ববিযা উপ 
হিত কবিতে হইবে_- 

হে ইব্টকে। তুমি বশ্মিবাঃ প্রভাবে 
অত্যেব জন্যণা উপহিত হইশ্বাঁ সত্যকে 

প্রীত কব । ১ 

তুমি প্রেতিব ৮ প্রভাব ধর্ম্েব জন্য 

উপহিত হইষা ধর্দকে প্রাত কব । ২ 
তুমি অন্বতিব+- প্রভাবে ছ্যুলোকেব ভন) 

উপহিত হইযা! ছুলোককে প্রীত কব । ৩ 

» তুশি সন্ধিব। প্রভাবে অন্তবার্ষেব 
জন্য উপহিত হুইয। অস্তবীক্ষকে প্রীতি 
কব। ৪ 

এ অজ্ঞন 1 শশ্ডিক" র নিদর্শন। 

1 বশ্মিমন্রা শ ৮৯৩) 
শ অথ, সত)ক ভ্রীত ক বব জন্যই। (এই 

রপ সর্বত্র) | 

* প্রে*স্্দহে যাহ'র গান অন॥ 

শঅবিন্ি- প্রত মেনিতে ৮117 তি, তন্ন 

| সন্ধ-বশ দিব আঁধার শশ 

»* তুমি প্রতিধিব্* প্রভাবে পৃথিবীব জন্য 
উপহিন্ত হুইয। পৃথিবীকে প্রীত কব । ৫ 

*» ভুমি বিষস্তেবণ* প্রভাবে বৃষ্িব জন্য 
উপহিত হইয়া বৃষ্টিকে প্রীত কব। ৬ 
» তুমি প্রবব প্রভাবে দিবাব শন্য 

উপহিত হই 1দবাকে প্রীত কব । ৭ 
» তুমি অন্যাবধা প্রভাবে - ত্রিব জন্য 

উপন্দিত হুইযা কাভিকে ৬।ত বব। ৮ 

» ভুমি উশশ্ে ৮ প্রঙীবে বন্তগণ্ ণ 

জন্য ১প হত হইয। বন্থগণকে প্রত 

কব। ৯ 

তুশি প্রকেতেব + প্রভাবে হাছিত্য 

গণেব জন্য উপহিত হইয। আদিঙ্যণণকে 

প্রীত বন। ১৭ 

৭ বণ্ডিকা। 

» হ্মি তন্তব | প্রভাবে বাষস্পোঁষেশ 
জন্য ভপহিত হুইযা বাষস্পে'নবে প্রাত 

কব। ১১ 

৬ প্রতিব- প্র তকইজ্জ্ি বত শব, ণ্মা। 

1 বিষ্টন্ভ- দহ দিব ্তত্ত া, অন্ত 

$ পলাস্ণ্দ”হ শমনাণমনকারা অন্ন। 

খ অন দহ ওতি৭১ নু হপ* [গমল্ক লী 

অম 

« উ্পিকলসমন্ত প শীব "্মকাওক্ষণীত গব। 
4. গ্লন্যান _শ্গুথ মদের করব ১ হান। 

| *7 শাীবশলগ্গিশ আপ 



৯ কহ মাধ্যন্দিনী শাখা । 7৫ 

» তুমি সংসর্পেবপ্ণ প্রভাবে শরতের ভন্য | ভূমি সম্পদ্* হইতেছ, লম্পদের জন্যই 
উপহিত হইযা শ্রুতকে প্রীত কর। ১২ 

» তুমি এঁড়েরণ" প্রভাবে ওষধিগণের 
জন্য উপহিত হইষা ওষধিগণকে প্রীত 

কব। ১৬ 

» তুমি উত্মেবর্ধ প্রভাবে তনুগণেব 
জন্য উপহ্ত হইয! তন্গণকে পীত 
বব। ১৪ 

» তুমি বষোপাব্রণ ৩ তাবে . অধীতের 

জন্য উপহিত হইযা অধীতকে * প্রাঁত 
বব। ১৫ 

» তুম অভিজিতেব% প্রভাবে তেজের 

তোমাকে উপধান করিতেছি, । ১৯ 

তুমি তেজ হইতেছ,ণ* তেজেব জন্যই 
তোমাকে উপধান কবিতেছি। ২০ 

৯ কণ্ধিকা। ১ 

তুমি ত্রিরৃত্ধু হইতেছ, ত্রিরতের জন্য 
তোমাকে উপহিত করিতেছি । ২১ 
তুমি প্রবৃত্ণ হইতেছ প্রবৃতেব জন্য 

তোমাকে উপহিত কবিতেছি। ২২ 
তুমি বিরৃৎ € হুইতেছ. বিৰৃতেব জন্য 

তোমাকে উপহিত করিতেছি ।২৩ 
জন্য উপহিত হইয! তেজকে ভী 5কর।১৬| তুমি সর্ৎ+ হুইতেছ, সবুতের জন্য 

পপ সি 

৮ কণ্ডিকা। 

তুমি প্রতিপদ+- হইতেছ, প্রতিপদেব 
জন্যই তোমাকে উপধ।ন কবিতেছি ॥ ১৭ 
তুমি অনুপদূ |! হইতেছ, অনুপদের 

জন্যই তোমাকে উপধ|ন করিতেছি । ১৮ 
সস 

* সংসর্প- প্রতি ইত্জিয়ের বর্দমিতা, অন্ন । 

1 &ড-ইডা নামে প্রসিখী, অন্ন। 

£ উন্তন-্পুথিবাতে উতকষ পদার্থ, অন্ন) 

শু বযে141-শবীবেব উপচয়ক।বী, অন্তর । 
» আউভজি,-্ধলকব, অন্ন । 

+ প্রঠিপর্-ষাহাহইতেত জীবস্নব ্্ প্রত 
পন কা যাব, অন। 

| অস্পদ্_ষ হাহ 

সমর্থ হখ অন্ন। 

ই" ইতিশগণ হী রং কার্যা 

তোমাকে উপহিত কবিতেছি।২৪ 

তুমি আক্রম + হইতেছ, আক্রমের জন্য 
তোমাকে উপহিত করিতেছি । ২৫ 

"তুমি সংক্রম-- হইতেছ্, সংক্রমেব 
জন্য তোমাকে উপহিত করিতে ছ। ৯৬ 

১০১ 

* সম্পদ্-ঘাহাহইতে সম্পন্তি হয, অন্ন । 

1 তেজ-মাঁহাহইতে শরীরে তেজ হয, অন্ন । 

“২ ভ্রিবৃ্-্কৃষি, বৃষ্টি ও বীজে সমুতপন্র, অন্ন । 
]) প্রবৃৎ- প্রানিসমস্তের কার্য্যসমৃত্তে প্রবৃত্তিকাবী, 

শ্মম। ন্ 

* বিবৃৎ্ প্রত্যেক ইঞ্রিযের তত্তখনা নয প্রবর্তক, 

অন্ন । 
পা সরৎ-্জীবনের ল্রচাবী, অন্ধ । 

*] আক্রমসক্ষ্প্বার পরাতবকাবী, অন্ন। 
'- সংক্রম-পন্তানোৎ্পত্তির বীজ, অন্ন 

রর 



২৭৬ যজুর্দেদ সংহিতা | ১৫ অং 

তুমি উদক্রমঞ্* হইতেছ, উৎক্রমের 
জন্য তোমাকে উপহিত করিতেছি । ২৭ 

তুমি উৎক্রান্তিণ* হইতেছ, উৎক্রান্তির 
জন্য তোমাকে উপহিত কৃরিতেছি। ২৮ 
' তুমি স্বীষ , অধিপতিত্বের প্রভাবে 

" উর্জকেণ্ ভ্রীত কর ।২৯ 

১০ কণ্ডিকা। 

খতব্য বেলার অনুকোঁপৰি পূর্ব, দক্ষিণ, 

পশ্চিম, উত্তর ও মধ্য দিগ্ভাগে এতদাঁদি 
পঞ্চকণ্ডিকাক্সক পঞ্চমন্দ্রে নাকস নামক 

পাঁচখানি ই্টক। উপধান করিবে । 

তন্মধ্যে পুর্ববদিকে___ 
হে ইষ্টকে ! তুমি পুর্ববদিগবলন্ঘিনী 

রানী ; সেই বছদেবতার! তোমা অধি- 
পতি; অগ্নি তোমাব সমস্ত বাধাব নিবাঁ 

রক; এই পৃথিবীতে ত্রিরৎ নামক স্তোম 
তোমাকে আঁশ্রয করুক; আছ নামক 

উক্থ, তুয়ি যাহাতে ব্যথ! নাঁপাও এরূপে 

স্তম্ভিত করুক, রথন্তর সাম, তোমার 

অন্তবীক্ষে প্রতিষ্ঠার কারণ হউক । প্রথ- 
মোৎপন্ন খষিব! ছ্যলোকে তোমাকে 

শ্রেষ্ঠ-দেবাংশে প্রথিত করুন ;' এই 
বিধর্তা ও অধিপতি, ইহীরাঁও তোমাকে 

ঞ উতত্রমন্ছন্মের নিদ।ন।, অন্ন । 

1 উতত্রান্তিনম্ৃত্যুর নিদনঃ অন্প। 

' উজ “-অন্নরল । 
1 

স্বপ্রথিত করন । এবং বন্ধ প্রস্ৃতি দেই 
সমস্ত দেবগণ তোমার পরিচযে পরিচিত 

হইয়া! যজমানকে উৎকৃষ্ট, সর্ব হ্বখাকর, 
স্বর্গ প্রাপ্ত করান। ১ 

] ১১ কণ্ডিক। 

হে ইউকে ! তুমি দক্ষিণদিকের বিরাট 
সেই রুদ্র দেবতাব1'তোমাব অধিপতি, 
ইন্দ্র, তোমার সমস্ত' বাধার নিবারক; 
এই" পৃথিবীতে পঞ্চদশ নামক |স্তোম 

তোমাকে আশ্রয় করুক; প্রউগ 'নামক 

উকথ, তুমি যাহাতে ব্যথ| নাপাও একূপে 
স্তম্ভিত করুক ; বৃহৎ সাম, তোমাঁব অন্ত- 

বীক্ষে প্রতিষ্ঠাব কারণ হউক। প্রথমোহ- 
পন্ম ইত্যাদি__। ২ 

১২ কর্ডিকা । 

হে ইন্টকে! তুমি পশ্চিমদিকেব সন্তা্ট 
সেউ আদিত্য দেবতারা তোমার অধি- 

পতি, বরুণ* তোমার সমস্ত বাধার 

নিবাঁবক'; এই পৃথিবীতে সপ্তদশ নামক 

স্তোঁম তোমাকে আশ্রয় করুক; মরুত্ব- 

তীষ উক্থ, ভূমি যাহাতে ব্যথা নাপাও 
এরূপে স্তস্তিত করুক; বৈরূপ সাম, 

তোমার অন্তরীক্ষে প্রতিষ্ঠার কারণ 
হউক; | প্রথমোৎপন্ন ইতাাদি__। ৩ 

১৩ কণ্ডিক1। 

হে ইউকে ! তুমি উত্তরদিকের স্বরাট ; 



১৫কৎ মাধ্যন্দিনী শাখা । ২৭৭ 
সেই মরুৎ দেবতার! তোমার অধিপতি ; 

মোম” তোমার সমস্ত বাধার নিবাঁরক ; 

এই পৃথিবীতে একবিংশস্তোম তোমাকে 
আশ্রয় করুক; নিক্ষেবল্য নামক উক্থ, 

তুমি যাহাতে ব্যথা নাপাও এরূপে 

স্তম্ভিত করুক বৈরাজ সাঁম, তোমার 
অন্তরীক্ষে প্রতিষ্ঠার কারণ হউক । প্রথ- 
মোতৎপন্ন ইত্যাদি | ৪ 

১৪ কণ্ডিকা। 

হে ইউকে ! তুমি উদ্ধদিকের অধিপতি) 
বৃহস্পতি, তোঁমাঁর সমস্ত বাধার নিবা- 

রক; এই পৃথিবীতে ত্রিণব ও ভ্রয়ন্ত্রিংশ 
স্তোমদয় তোমাকে আশ্রষ করুক, 
বৈশ্বদেব ও অশ্নিমারুত নামক উক্থঘয়, 
তুমি যাহাতে ব্যথা নাঁপাও একূপে 
স্তম্ভিত করুক * শাকর ও রৈবত সামদ্ধষ 

তেমাব অন্তরীক্ষে প্রতিষ্ঠাৰব কারণ 
হউক । প্রথমোৎপন্ন ইতঢাদি । ৫ 

১৫ কণ্তিকা। 

* অনন্তর সেই নাঁকমত্ ইষ্টকাগুলির 
উপরি অমন্ত্রক পুরীষক্ষেপণ করিয়। এই 
কণ্তিক! প্রভৃতি পঞ্চকণ্ডিকাত্মক পঞ্চমন্ত্রে 

পাঁচটা পঞ্চচ্ড়া নামক ইক! উপগ্নান 
করিবে । তন্মধ্যে পুর্ববদিকে যথা *. 

এই পুর্ধবদিগভাগীয় দেবতার নাম হুরি- 

কেশক্* এবং ইহার রশ্মি সুর্য্যের ন্যাষ 
অতীব তীক্র ও স্বচ্ছ । ইহীর সেনানীর 
নাম রথগৃৎস, শ্রীমণীর নাম রখোজাণ 
এবৎ অপ্মরাদয়ের নাম পুঞ্জিকস্থল ও 

কহুচ্ছলা্। ত্রাত্্ প্রভৃতি বিকটশ্দশন 
জন্তরাই ইহীব হেতি ও পোঁরুষেয় বধই. 
প্রহেতিশ । ইহীাদিগকে নমক্কীর ৷ ইহীর। 

আমাদিগকে স্থুখী ররুন- আমাদিগকে 

রক্ষা করুন। আমর! যাহার দ্বেষ করি 

বা যাহারা আমাদের দ্বেষ কবে সেই 

অনার্ধ্যজাতিকে ইহাদের বিকটদশনে 
সমর্পণ করি । ১ 

* হরি শবে হরিৎ-কনকবর্ণ, কেশ শবে জালা, 

কনকবর্ণ জালা যাহার তীহাকেই হাররিকেশ বল! 

যয়-অগ্সি। 

1 সেনানী অর্থৎ সেনাপতি, রথগৃত্স অর্থাৎ 

স ব্রথযুদ্ধে নিপুণ । গ্রামণী অর্থ ৎ নগর শ.্তি-বঞ্ক 

মাজিষ্রেট। শতপথ শ্রভিতে (৮,৬১৪১৬,) বসস্ 

খতুর মাসদ্বযকে এই কার্য্যাধ্যক্ষদ্বয় বলা হইয়াছে । 

$ রূপ লাবণা, লৌভাগ্য!দি মস্ত বর্ণনীশ ৩1 

পু্তীকৃত আছে যাহ'তে, তাহাকেই পুঞ্সিকস্থল! কহে 
এবং সমস্ত ইন্টিষেব সাফল্য হয় যাহাতে, ত,হাকেই 
ভ্রতুস্থল] কহে | অপসবা-্প্ৰমর্শবগঞ্েব পর্বশ!ধা- 
রখেব ভোগ্য। বেশ্যা । শতপণ্থ শ্রতিতে ( ৮,৬,১৬) 

দিক্ উপদিকৃকেই এই অপ্সবে।ছয় বলিয়া প্রতিপন্ন 
করা হইয়াছে। 
৮ ধিকটদশন জন্-ব্যাঘাদি, 'হেতি - অস্ত্র, পেটকু- 

যেক্স* বধ -দ্বী; দলেই পবস্পর কাঁট।ক,টি কিবধ] 

ম্রণ,প্প্রহেতি * প্রধানত্মাবনোপায় | 



২৭৮ যজুর্বেদ সংহিতা |. ৯ কৎ 

১৬ কপ্ডিকা। চস্তী। ইহার ছেতি--ব্যান্ত্র এবং প্রহেতি 

দক্ষিণে-_ সর্প । ইহাদিগকে নমস্কার ॥ ইত্যাদি । ৩ 

এই দক্ষিণদিগ্ভাগীয দেবতার নাম 
বিশ্বকর্মাঞ্চ। ইহার সেনানী-_রথস্বন, 
গ্রামণী-_রথেচিত্রণ* এবং অপ্সরাঘ্বয়ের 

নাম মেনকা ও সহজন্যাঞ্চ । যাতুধানে 

বাই ইহার হেতি এধং রক্ষোগণই ইহার 
শ্রহেতি। ইহীদ্দিগকে নমস্কার । ইত্যাদি ।২ 

১৭ কণ্তিক1। 

পশ্চিমে -- 

এই পশ্চিমদিগভাগীয দেবতাঁব নাম-__ 

বিশ্বব্যচা)। ইহাব সেন।নী-রথে- 

প্রোত ও শ্রামণীয না অসমবথ * এবং 
অপ্নবাদষের নাম+4- প্রঞ্রো চন্তী ও অনুষ্লো- 
50785688885 52৯ 

* সর্ব্বকর্ম্াক্ষ বাু। 
+ রথস্বন-বথারুট হইয়াই লিংহনাদে প্রবৃন্থ, 

বথেচিত্র-্রখেব উপরি চিত্রের না থ.কিয়"ও নগ- 

রের শাসনকাবী। শতপথ শ্রুভিতে €(৮,৬১১০১৭) 

আীপ্রঝতুর মাসদ্বমকেই এই সেন,নী ও গ্রামণী বলিয়। 
বর্ণন কবা হইষ'ছে) 

£ মেনক1-.মাননীষ:, 
মৃহিত মিলিতে পারে । 

[) ধ.হার উগয়ে সব্ধদিক্ প্রকাশ পায় উছাকেই 

বিশ্বব্যচা কহে অর্থাৎ আদিত্য। “আদ্দিত্যের স্পট 

সহজন্য।-সর্বসাধারণের 

সপ এ 

১৮ কণ্ডিকা ৷ 

উত্তরে-_ 
এই উত্তরধিগ্ভাগীয় দেবতার নাম-_ 

সংযঘন্ন% । ইহার সেনানী-_তাক্ষ্যনেমি 
ও গ্রামণার নাম -অক্রিউনেমিণ' এবং 
অপ্সরাছয়ের নাম-বিশ্বাচী ও ম্বতাচীর্চ। 
ইহার হেতি_-জল এবং প্রহেতি--বীঁয়ু। 
ইহাদিগকে নমস্কার | ইত্যাদি । ৪ 

১৯ বণ্ডিকা। 

মধ্যে-_ 
এই মধ্যদিগ্ভাগীষ দেবতাব নাম অর্ধ" 

খবন্ন। ইহার সেনানী-সেনজিৎ ও গ্রাম 
ণীর নাম-স্বসেন এবং অপ্দরাদযেব 

নাম_ উর্বশী ও পূর্ববচিত্তি। ইহার 
ছেতি--বজ্ধ্বনি এবং প্রহেতি--বিদ্যুং | 
ইহাদিগকে নমস্কার । ইত্যাদি । ৫ 

৪্তা জর 

পাঁারণের মনোহরণে পমর্থা। অন্থুক্পোচভ্ভী » একবার 

মুগ্ধ হইয়া ব্লেশ-প্রাপ্ত ব্যক্তিরও পুন্প্রৌহকীবিনী । 

৬ বসু ধন+ত।হখর প্রাপয়িত!কে সংযছতু বল! 

যায় । 'দহযদ্ঘহ-্যজ্ঞ' শতপথ ৮১৬,১১৮ । 

দর্শন পশ্চিমদদিকেই হইযা থাকে” শতপথ (৮৬,১,১৮)] + ত্ার্ধ্যনেমি শতীক্ষায়ুধ ॥ অবিষ্টনেমি -অপ্রতি- 
» যথেপ্রোত শরথযুন্ধে দ্র্যাবান্ , অসম্বথ »» হুতাধ। শরৎধতুর নামহুয়ই এই সেন/নী ও গ্রামণী 

অনুপম রথী। বর্ষাতুর ম;সদ্ববই এই সেনানী ও | শতণথ ৮,৩১৯১৯৯। 
গ্ঃমশী রূপে বর্ণিত (শতপথ ৮,৬৯০,১৮)। 

প্র্জেচস্থশ স্বীন 

+ বিশ্বাচীলবিশ্ববন্দ্যা এবং মৃত,চী যাহার ভে!জনে 
বেশবিন্াণশ'দির দ্বারা | স্বতের আধিক্য আবশ্যক । 



২৮কথ 
সপ 

২০ | ২১1 ২২ কণ্ডিব1। 

্তংপব ছন্দস্যেউকৌপধাঁন | তন্মধ্যে 

ই কণ্ডিকান্রঘ।ঝ্মক অন্্রত্রবে পুর্ববদিকের 
'ভনুবত্তে, গ্রথমে মধ্যে পদ্যা, পৰে 

তাঁহাক্স উভয পার্থে অদ্ধপদ্ধযাছযক্ক উপ- 

ধান করিবে --- 

অগ্ি- ছ্যলোকে মস্তকম্বরূপ প্রাধান্য 

লাভ করিবাঁছেন, পৃথিবী লোকে বকুণ্; 
»দৃশ উচ্ছি ত ও সর্বত্রই আধিপত্য লা) 
ববিষাছেন, অন্তবীক্ষ লোকেও ইনিই 
হুষ্টির কারণ নেঘেব পৌঁষধক | ১ 
এই অনি-শত শত, সহআ নহত্র 

গুবাব জন্নেব অধিপতি ; ইনি মেধাবী 

রহ সর্ববধনেব মধ্যে প্রধান বন ২ 

হে অনে। এই বিশ্বসংসারেব কার্ধ্য- 

1 ব্বাহুব, নত্যাদি সদস্ত ভূত পদার্থের 

1শর-স্বকপ (প্রধান )- পুক্কর হইতে 

তমাকে সর্ধগ্রথমে অথর্থবা খধিই 

গুবাশ করেন। ৩ 

২৩, ২৪, ২৫ কণ্ডিক। | 

এই মন্ুত্রপ পাঠ পূর্বক, পূর্ব্দিকের 
হেত ও সিক্ ইউক।ব বেলাব উপরি 
ছিষ্টপ্ নামক ছন্দস্যে্টকা তিনগ]নি 

$ বব ভ্রমে উপধান কশিবে_ 
পু ঃ 

হে ভগে। তুমিই যজ্জের সম্পাদুক 
এব জনমিউ বল্যাণতম নির্দোষ বাসুব 

গু হহ দিগকে ন.। ইক বলা ঘাঘ। 

মাধ্যন্দিনী শাখা । ২৭৯ 

সহিত অন্তরীক্ষচাবী হইঘ। বৃষ্টি প্রেরণ 
কবিষাথাক । তুমি--গগণন্পর্শিনী, স্বর্ণের 
নিদানীভভূতাঃ লিহ্ব1 ধাঁবণ করিব! থাক। 
হে অগ্নে ! অধুমা এ জিহ্বাকে হব্যবাহিনী, 
কব। ১ 

যেরূণ মনুষ্যাদি জীবগণ উষোদযে 

প্রবুদ্ধ ছইযাথাকে, যেরূপ বৎসসকল 

স্ব স্ব মাতাৰ আগমনে প্রবুদ্ধ হইয়াথাকে, 
সেইনপ অগ্নিও" যজমানগণেব সমিদ্ধনে 

প্রবুদ্ধ হইয়্থাকেন এবং গগণবিহারী 
পক্ষিগণ যেবপ ন্ব স্ব আবাসস্থান রুক্ষাদি 

ত্যাগ করিযা সমুড্রীন হওত ক্রমেই 

নভোমগুলেৰ উপরিভাগে প্রস্থত হ্যা 
ধারে সেইরূপ এই ভ্বালাসমস্তও যেন 
ছ্যলোককে আক্রমণ করণার্থই ক্রমেই 

উদ্ধগামী হইতেছে । ২ 

বজ্ঞ-ফল বর্ধক, ক্রাস্তদর্শী, নিত্যযুবা», 
যজ্ঞীয় অগ্রিন পীতির জন্য সুতিবাকয 

সকল শ্রযোগ কবিযাথাকি। স্থিববাক্ 

হেতি! স্তৃতিমন্ত্র পাঠ পুবঃদর যে সমস্ত 
হবি অগিতে হবন কপিষ। থাবেন। তৎ- 

সমস্ত যেন দীপ্যমান ও বাবধ সবে 

অর্জন সুরের ন্যায় জট বিহাবঃ 
হয? ( অর্থ। বজনানে দ্যুলো 

কাবণ হয়।) ৩ 

বাতের 
খাব 

২৬, ২৭১ ২৮ কর্তিক1। 

ৰ দক্ষিণযুখ হইঘ| এই মজ্ত্রয় পঠিপুর্ববক 



২৮? যজ্র্বেদ সৎহিতা ১৫ অখ 

পশ্চিমদিকের রেত 

বেলার উপরি জগতী নামক ছন্দস্যেষ্টকা 

তিনখানি পুর্বববৎুক্রমে উপধান করিবে_ 
, ভূপ্ুবংশোৎুপন্ন অপ্নবান্ প্রভৃতি খষিগণ 

যে বছব্যাপনী, বিচিত্ররূপ, অগ্নিকে প্রতি 

বগ্য প্রতি মনুষ্যের মঙ্গল কামনায় 
গুদীপ্ত করিয়াছিলেন--ধিনি যজ্ঞের মধ্যে 

প্রধান হোতা-_যিনি সকল প্রকাব যজ্জেই 
স্তবনীষ সেই এই আহ্বনীঘ *"শক প্রধান 

আমি খাত্বস্গণ কর্তৃক স্থাপিত ২ঈতেছেন।১ 

যজমানগণের ব্রক্ষক, সদা জাগ্রত, স্থ 

কার্ষ্যে সুদক্ষ, অতিপবিত্র ঘ্ৃতিভোজী অগ্নি, 

চিঃসিদ্ধ অথচ অভিনব এই যজ্ঞ কার্ধ্য 

সম্পাদনার্থ খত্িগ্গণের যত্বে সমুৎপর্প 
হওত গগণস্পশীনী আতপ্রবৃদ্ধ ভ্বালা- 
সমূহে অতীব কান্তিমর্ধন্ হইয়াছেন । ২ 
হে অগ্নে! অঙ্গিরোবংশাবতংশ ধষিগণ, 

আতীৰ গুহাঁতে স্থিত তোমাকে বনে বনে 

তন্বেষণ করত লাভ করিয়াছিলেন এবং 

অধুনাও অতিশয় বলপুর্বক অবণি-মস্থনে 
তোমাকে লাভ কবা যায়; এই জন্যই 
তোমাকে অঙ্গিবার পুত্র এবৎ বল: পুত্র 

উভয়ই বলা যায । ৩ 

২৯১ ৩০১ ৩১ কণিকা । 

পুর্ববাতিমুখ হুইয়া! সেই স্থলেই অপর 
ভন খানি জগতী নামক ছন্দস্যে্টকা 
পুর্ব ক্রমে উপধান করিবে-- | 

ও সিকি ইউকার | হে বন্ধুগণ ! (খত্বিকগণ । ) তোমর! 

মনুষ্যগণেব সর্ববথা মাননীয়,জলের পত্র, 
বলবান্ অগ্রিকে ত্রিবুদাদি স্তোম পাঁঠ- 

পূর্বক বিবিধ হুব্য গ্রদানার্থ আয়োজন 
কর। ১ রি 

ছে বর্ষিত: ! স্বামিন' অগ্নে। সমস্ত 
ক্রিয়াফল যজমানকে সম্পরূপে প্রাপ্ত 

করাও । এই অন্নাশ্রিত ভূলোকে তোমাকে 
জন্নলাভার্থই সমিদ্ষিত কর] হুইযাঁছে, 
আমাদিগকে যথেষ্ট অন্ন ধন প্রান কর 1২ 

হে অগ্নে! তোমার কীর্তি ও এশর্ষ্য 

উভয়ই অতিবিচিত্র, তোমার জ্বঃলাসমূহ 
অতীব খনোঁহব, ভুমি সর্ববসাধারণেরই 
প্রিফতম»_জন্তগণ (যজমানেব! ) হবি 

বহন কবাইবাঁন জন্য তোমাকে এই মনুষ্য- 

লোকে পর্ধবদাই আহ্বান করিয়! থাকে। ৩ 

৩২, ৩৩৮ ৩৪ কণ্ডিকা। 

অধাঢ়েষ্টকার বেলার সম্মুখে তিনখানি 
বৃহতী নামক ছন্দম্যেউটক!। এই মন্ত্রত্রয়ে 
পুর্ববব€ু ক্রমে উপধান করিবে-- 
জলের পৌত্র, সকলেরই প্রিয়, অতিশয় 

চেতয়িতা, সদ! উদ্যমী, বজ্জের প্রধান 

উপকরণ, যজমানগণের দূতস্বরূপ, অমর 
--অগ্রিকে আমর! স্তৃতি মিনতি পুর;সব 
আহ্বান করি । অগ্নিও স্থন্দররূপে তাহৃত 

হুইয়া_ রোষশুন্য, সর্বব-যাগ-ভাঁগ ভোভী, 
অশ্বয়কে স্বায় রথে যোজন! করত 



৪৩ ক 

যেস্থলে প্রাতঃ সবনে বস্থগণেব, মাধ্য- 

ন্দিন সবনে রুদ্রগণের এবং তৃতীষ সবনে 

আদিত্যগণেব আগমন হইযাথাকে এবং 
যেখানকার ব্রহ্গা্গঈ অতিশয় বিজ্ঞ ও যে 

স্থলেব সমস্ত অঙ্গকার্য্যই পূর্ণাঙ্গ ও অতি- 
বিশুদ্ধ, এতাঁদৃশ যজ্ঞে দ্রুত আগমন 

করিয়া থাকেন । ১,২১৩। 

৩৫, ৩৬, ৩৭ কণ্তিক। ॥ 

যেস্থলে গাযত্রী নাঁমক ছন্দ্রস্যেটকাগুলি/ 
উপহিত হইযাছে, তাহার অপব দিকে 
উঞ্চিক সংজ্ঞক ছন্দস্যেক্টকা তিনখানি 

এই মন্ত্রত্রযে পুর্বববৎ ক্রমে উপধাঁন 

হে বল-পুত্র ৮ জাতবেদঃ । ক্সগ্নে। তুমি 
যেহেতু গো হিবণ্যাদি সম্পন্তি দানে সমর্থ 

অতএব আমাদিগকে যথেষ্টরূপে এনমস্ত 

এশ্বধ্য প্রদান কর। ১ 

ছেঁ সো? কবে । বহুমুখ ! অগ্নে ! তুমি 
ধখন সম্যক্ প্রদীপ্ত হও তখন বাস্তবিক 

বেদমন্ত্রে স্তুতিযোগ্য হইযাথাক। আমা- 

দিগকে যথেষ্ট এশ্বর্্য প্রদান কব।২  , 

হে কবালবদন ' দীপ্যমান অগ্নে । তুমি 

যেহেতুক স্বযংই রক্ষোদাহে তৎপব অত 

এব প্রীর্থনীয যে, কি দিবসেব কি।রজ- 

নিব, সর্ববপ্রকাঁব রক্ষোদলকে দগ্ধ করু। ৩ 

শা প্প 

পুচ চার কাধ প্রত ও গচ্জেব ত্ব।বণ বুক । 

মাধ্যন্দিনী শাখা । 

. দক্ষিণ অনুকান্তে, 

২৮১ 
পপি 

৩৮, ৩৯, ৪০ কণ্তিকা । 
যেস্থলে হ্তীনামক ছন্দস্যেউকাগুলি 
উপহিত হুইযাছে, তাহার সম্মুখে ককুপ- 
জ্ঞক ছন্দস্যেউকা তিনখানি এই মন্ত্র- 

ত্রযে পুর্বববৎ ক্রমে উপধান করিবে-_ 
হে স্থভগ অগ্নে। তুমি এই যজ্ঞ আহৃত 

তোমাব প্রপাদে এই যজ্দ-বিষয়ে 
ল হউক, এরশ্বর্ধ্য বিষয়ে মঙ্গল ইউক, 
ইন মঙ্গল হউক, অধিক কি আ- 
মাদিগের সর্ধপ্রকারেই মঙ্গল হউক। 
হে অগ্নে! তুমি যে মনে বণস্থুলে শক্রু- 
দিগকে পবাভব কবিযাথাক, এক্ষণে আ- 
মাদিগেব পাঁপনা শার্ঘ সেই ঘনকে কল্য।ণ 
কর কর এবং খহুতবম্পর্দাকাবী শক্র- 

দ্রিগেব সমক্ষে যে ধনু জ্যাযুক্ত ০ 
তাহা এক্ষণে 'জাশুন্য কন_হ।খথা 
তোমাৰ সেবক আমাদিগেব শভীষ্ট সিদ্ধ 
কব (অর্থাৎ রণম্থলেব উগ্রভাগ পবিত্যাগ 
কবিঘ| অধুনা সৌম্য ভাব ধাবণ করত 
আমাদের অভীষ্ট পূর্ণ কব )। ১, ২, ৩ 

চে 

পপ 

৪১, ৪২, 8৩ কণ্ডিকা। 

এই মন্ত্রাত্রযে পক্তি 

নামক তিনখানি ছন্দস্যেষ্টকা পূর্ব ক্রমে 
উপধান কবিবে-__ 
০০০১১ 

ঞ এ ০৬ 
৭ প্র'তঃকালে হুর্দো পদ" এবং নবংকাছলে শষ্য 

উদবৈ অর্থ দীপাশেকাদিতে জগত প্রকাশিক 
হইযা থাকে, 



৬৬ 
২৮২ 

বেড যাহ ব উদ্য কাল বুবিষ। স্বন্ব 
পোষ্ঠে প্রত্যাণশন ববে, বে শী আব 

শণ শান উদ কাঁল কবিয। নব স্ব মদদ 

শে ঞ€ত মন কলে পি "শাক 
উদয লবুবিষ্স্বস্ব লাষে প্রা 

“মন কবে ভা বা মেই তকে প্রথ* 
সম্ টি লিলা মান্য ্বি-হে অ। 

স্পোহব [ঘি খখে্ট লক্ন দান বব। 
ধেনয «9 শে ভাশিক € কবে 

বেশ শী তশ্বগ ও শর ভ শকে সেন্ন 

ববে স্বভ্া বিদ্দশ ও সে শশিবেই 

শেন বনে শাশ ০৯ ন্টিকে 
গা সম্প ওভানি স্নকব। 

তে শোহন্গকে শথক্ট অ পন 
কব ২ 

শ্বপা আহাদবাবন হেলা 
"শি দশা গর ব মে ট টা 

বক্বাঁণ কবি- পম্লন্তব 

তাীীণ সপ শশোবা কবতছ 

€ভএনি বম্হমা ( থেব ধি 

পাতে, নখ অনপ্রপ 
বব ৩ 

৪8৪ ৪৫ ৭ স্গ্িকা। 

ড বশশনবাত্তে ২ এযে পদ 

নান 7 নশানি ছদ [্টব। পুর্ববৰ 
₹শ-পখান বাঁ বে 

6 শেন্ধপ লে 

স্পেল 

অজিি 

7 
শশীবোভা বল | 

যজুবেদ সণহিত | ১? 

ত্ধব শেখা অম্পাদ নব্য হয হেবশ 

€ |নব/ক্তি স্ব 1য চিবার্ট লাষ স্প দনে 

ব)গ হয তাশবা অদ সেইবপ অ ৩ 
ল্যশ্রচঙে অ ীব কভব্যভানে সাশা” 

ন প্দস্তে শসশহেক দ্বাবা তোৌনাব ১ষ্টি 
শন নব্য হন 1১ 

বায বা জা লদাঁন 

ন্ট ক মত্বাশ বলিশ। 

উান্জাত. জেয জা 

তোননগ্র দ২্ 

০ 

০722 

শন সক প্ 
৪৫ স্বাপ “হস ত 

বই স্ব 
মধ ৪ 

রি. 

হে ভান 

সশর্থ ? 

[+ 

ক 

বৃ 
6” 

হ্ 

চা 

ন্জ 

্ 
হি 

শু 

না 

) 

না 

এ 

্ দ 
পু 

শন 

ক ইহ জে শত শন 

স্ফ্শ খা চা 

৬ দন ১ কাশ 

৪৭ বব প্র 

আব পথ লা বখর্দিইি 

শিচ্ছন্দ শক ইন্ড উ পাল ববে-- 
লিনিআঅ *য দাঞ শিব জাপান ব 

সম্প প বাবনপুর্তব মহ নলশুণ্পন 

লিনা বি- তব ন্যায্য নক লিন 

শন্সের শ্োাশ্ববপ লিশি ম্বণ্না [ 

গ্রদ্ধ হঠ হ্য। পণাতেো ধেলতোন 

কলা ভদ্ধা ভ্াাম্বা জা ।াখ 

[৩ নিতে ইন্ত কলেনা বিশাল 



বন মাধ্যন্দিনী শ।খা। ২৮৩ 
০১২৪১ ০2৯৯৯ি৯৮৯৯28 
গুসিদ্ধ সেই দেবতাকে আমর! এই যজ্ঞের| অনিকে তীর্ণবর্হি* বলিবাব উপযুক্ত 
হোতা বলিষা স্বীকাব করি । ১ 

৪৮ কণ্তিক | 

পশ্চেনানুকান্তে এই কগিকাঁত্মক মন্ত্রত্রযে 
[ভিনগনি শিলা নামক ছন্দস্যেক। 
“বর্বব্ঙ মে উপধান কবিবে-__ 

কে গার্থপত)ান্নেশ। ববণীয ভ্মি আমা" 

দিণেব »মীপস্থধী হও, ভ্রাতা হুও এঁবং 

বন্যাণকব ইগ।১ 

বনামে প্পসিদ্ধি আগ্মি হুমি বস্ত-বর্ষক 
বপে ত।সদিগবে ক্যাপ্ত হও এবং ছু)তি 

ণনিষট ধন গরদান কল। ই 
হে €।প্ত, সব্বদীপক, গাহপত্যানে। 
এই খন্ধিইণণেব জন্য ,তোমাব নিকটে 

নিন্য শপ প্রার্থনা কবি। ৩ 
প শীট 

৪৯--৫৬ কণিকা । 

এই উনপঞ্চাণৎ শণ্ডিকা হইতে ষট্ 
পউ এগ বঞ্ডিকা পর্ধ্যন্ত আন্ট কণ্ডিকাস্মক 

অহট নত্র পাঠ কবত (. শাপিত গার 
পত্তে)উকাব উপবি) মে একৈক 

কবিয! আট বানি গা২৭ত্য নামক ইউ 
উপধান কবিবে_- 

4 কবিতেন,_অদ্য আমিও সেই প্রকাৰ 

| তপঃ প্রভাবে সেইপ্রকাঁৰ তীর্ণবর্হি নগ্রিকে 
| এই.স্থানে সাদিত কবিতেছি। ১ 

হে দাপ্যমান খত্বিক্গণ । আমবা*_ 

পত্বীগণ, পুত্রগণ, ভ্রাই্গণ ও হিবণ্যাদি* 
সম্পভিব সভিত সর্ববথা অগ্রিব পবিচর্ধ্য। 

কবি। এই ক্রিষাব'ফলেই স্বকৃত কর্শেব 
ভোগস্থান, ছুখশুন্য, দেদীপ্যমান, 

ছ্যনামে প্রসিদ্ধ,ভৃতীয লোক লাভ কবিতে 

সমর্থ হইব । ২ 

সাধুণণেন বক্ষণকাবী এবং ছুর্ববৃন্ত ণেক 
অধ,প।তকাবী, জগতেব উপকাবা, সর্ধবদ 

সচেতন,ভূ-পুষ্ঠে নিহিত_-এই দ্যোতমান 

অগ্নি, চষন স্থ।নে আবোহণ কবিতেছেন ।' 

অতিশধ বীব, হুবিঃ গ্রহণে পটু, লেক 

ত্রষে দেদীপ্যমান, বহু ইন্টকা নির্টিত 

চযন স্থানে স্বীয কার্যে ভ্রন প্রশাদ শুন্ত 
_এই অন্নিব প্রনাদেই আমলা দিব্য ধাম 
প্রান্ত হইতে পাঁবিব। ৪ 
হেখনষ।শ। তোমবা এই অগ্নিকে প্রাপ্ত 

হও _ইহীব পবিচর্যযাকব । হে আনে 

বযছমে তরুন কিন্তু বিদ্যার্দিততৈ বন্ধ, এই 

ধত্বিকদকল বহুদিন সংঘতেন্দি থাকিষ! 

পূর্বতন খধিগণ যে প্রবাব তপঃ প্রভাবে | তেমাব তোমার্ঁ এই যজ্ঞতন্ত অবনাৰ। 

ভনিকে সম্যক্ প্রদপ্ত করত সত্তানুষ্ঠান | 'কবিযাছেন, ইহাপ্দশকে স্ব মার্গ,প্রাণড 

সম্পন্ কবিষা বর্গ গমনেন পণ আঁব্কত |“কথাও। 
কবিনেন এব, সেই নিদাঁনেরা যেকপ * ভার্ন নতি, -ব্হিশবে কুশাঃ তঙ্জুপবি বিস্তানি। 
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হে অগ্নে! স্বীয় কার্য্যে উদ্ধদ্ধ হও-_ 

জাগ্রত হও, এই যজমান তোমারই 
সাহায্যের ভরসায় এতাদৃশ হৃমহৎ ইন্টা- 
পুর্তকার্ষ্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ; এইস্থলে 
সকল" দেবগণেরই আগমন হইতেছে 
সুতরাং দেব-সহবাস স্থলভ হইয়াছে, 
উত্তব লোকেও ষেন এইরূপ দেবগণের 
সহিত ঘজমানের চিররাস হয় । ৬ 

হে অগ্নে। তুশি যে সামর্ধ্যে শহত্র- 

দক্ষিণ যজ্ঞ বহন করিষা থাক-যে সামর্থ্য 

সর্ববস্বদক্ষিণ যজ্ঞ বহন কবিয়। থাক, সেই 
সামর্ঘ্যেই এই ক্ষুদ্র যজ্ঞও বহন করত 
দেবগণের উপভোগার্থ স্বর্গ প্রাপ্ত কবাও'৭ 

হে অগ্নে ! খু বিশেষে লব্ধ গার 
পত্যাগি তোমাব উৎপত্তির স্থান, তাহ! 
হইতেই উৎপন্ন হইযা তুমি অধুনা 
ঈদৃশ প্রদীপ্ত হইয়াছ, হে অগ্নে! এক্ষণে 
ইহ! জানিয়া কর্্মীস্তর-সাধনার্থ এইস্থলে 

আবোহণ কব,--আযাদের ধন বর্ধক 

হও । ৮ 

€৭ কণগ্তিকা। 

এই মন্ত্রে খতব্যে্টকোপধান কবিবে-- 

তপ ও তপদ্য-এই উভয়ই শিশির 

খতুর অবয়ব ( মাঁসদ্ধয )। হে ধাতুস্বরূপ 

ইষ্টকায়! তোমাদিগকে অগ্নিব অন্তঃশ্রেষ 
পে কল্পনা করিতেছি । এইক্সপ কার্যে 

নিষুন্দ তোমবা, একবাক্ক্য হইযা এজগতে | 

আমাব প্রাধান্য কল্গনা কব ;--দ্যাবা- 

পৃথিবী, আমার প্রাধান্য কল্পন| করুন,__ 
জলদেবীবা এবং ওষধিরা আমার প্রাধান] 

কঙ্গনা করুন । যেরূপ সমস্ত দেবগণ 

ইন্দ্রকে অগ্রে লইয1 কার্ধ্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ব 
হইয। থাকেন, সেই রূপে --এই দ্যাব1 
পৃথিবীব মধ্যে যত ইক বিদ্যমান 
আছে, ততসমস্তই একমনে তোমাদিগকে 

শিশিরকালের খতুর্দপে অন্তঃশ্রেষ কল্পন 
করত এই যজ্জে অভিনিবেশ করুন। 

সেই পবম দেবতার প্রপাদদে তুমি অত্র 
চিরস্থায়ী হও । ১ 

০০০ 

৫৮ কণ্তিকা। 
এই মন্ত্র পাঠ কবত পূর্ব্বনিহিত তৃতীয় 

বিশ্বজ্যোতিষ উপধান করিবে - 
হে ইঙ্উকে' ভুমি জ্যোতিক্মতী, বিশ্ব 

কর্ম্মা তোমাকে অন্তরীক্ষ-পৃষ্ঠে সাদিত 
করুন । যজমানকে প্রাণ, অপান, ব্যান 
ও উদান প্রভৃতি সমস্ত বাযুবল লাভের 
উপায় স্বকপ জ্যোতি প্রদান কর। সূর্যা 
তোঁমার অধিপতি, তুমি সেই দেবতাব 
প্রভাবে এই অগ্নিচয়ন কার্ষ্যে ধ্রব-বসন্ডি 
লাভ কর । ১ 

৫৯ কণিকা । 

এই "মন্ত্রে পূর্বপুর্ববতক্রমে লোক 
ম্পাণোপপংন বরিনে-_ 



৬৩কছৎ 

হে ইন্টকে! পূর্ব সংস্থাঁপিত অষট ইঞ্ট- 
কার ঘ্বার। আক্রান্ত হয় নাই অথচ হওঅ। 
আবশ্যক, সেই সকল অবকাশ তোমর! 

একৈক ক্রমে পূরণ কর এবং এরূপ ভাবে 
পরস্পব সম্মিলিত হও ,ঘেন উভয়েব 
মধ্যে ছিদ্র না থাঁকে ;--অতি স্বদৃঢ় হুইনী। 

₹স্থিত হও; ইন্দ্রানী দেবতা এবং 

বৃহস্পতি দেবতারা! তোমাদধিগকে এই- 

স্থানে সংস্থাপিতকরিলেন। ১ ূ 

৬৯ কণিকা" 
এই মন্ত্রে পূর্ববপূর্ববৎ ক্রমে সূদদোহ্- 

সাধিবদন কবিবে _ 

দেবগণের জম্ম হইলে রোঁচনক্রয়ে 
ভ্যুলোক সন্বহ্বী ও বিশের উপকারী 

নানাবিধ অন্ন ও জল শ্রইস্থলে পরি- 
পর হইয়া থাকে। ১ 

স্পা 

৬১ কণ্তিকা ৷ 

এই মন্ত্রে পু্ববপূর্বববতক্রমে পুবীষ 
[নর্ববপন কবিবে-_- 

ঘে দেবতার কীর্তিপ্রভা আসমুদ্র দেশী- 
প্যমান রহিয়াছে যিনি রথিদলের মধ্যে 
একজন প্রধান রথী, যাহার প্রসাদে 
আমন্দা অন্ন লীভ করিয়। থাকি। যিনি 
সাধুগণের প্রতিপালয়িত ;__দেই ইন্দ্র 
দেবতাকে সকলেই একবাক্যে * স্তুতি 
করিয়! থাকে. ১ 

জন 

মাধ্যন্দিনী শাখা। ৮৫২ 

৬২ কণ্তিক |, 

অনন্তর তদুপরি শর্করাময়ী সচ্ছিদ্রা 
বিকর্ণা ও স্বয়মাতৃঞ্নী নামক ইষকাদয় 
পরম্পর সথলগ্র করত উপধান করিবে, 

তন্মধ্যে উত্তব দিগৃবিভাগীয় অনৃক রেখীর 
উপরি এই মন্ত্রে বিকর্ণী ইন্উক! উপ্ধান' 
করিবে-_ 

যতক'লে বৃহৎ অরণিকাষ্ঠ হইতে অগ্নি 
প্রকাশ পান,.তৎকালে ঘাস আহার করি- 

বার পুর্ব্বে ক্ষ্ধাতুর অশ্বগণ যেরূপ 
হ্রুষানার্দ করিতে থাকে, মেইবপ শব্দ 

হইতে থাকে পবে বাষুব সধ্যে দেই 
অগ্নিশিখ ভ্ুমেই পরিবদ্ধিত হইতে থাকে 

অনন্তর যে যে স্থানে সেই অগ্নি ধূমায়িত 
হইতে থাকে. তৎসমস্ত স্থুলই কুষ্ণবর্ণ 

হইতে থাকে। ১ 

৬৩ কণ্ডিকা। 

এই মঙ্ত্র এবং পরগ্ডকাত্মক মন্ত্র পাঠ 
পুর্বধক এ বিকর্ণী ইউকাব দক্ষিণে স্বয- 
মাতৃথা ইক উপধান করিবে-_ 
হে' স্বয়মাতৃঞ্নে! জগৎপালয়িতা, দযা- 

সমুদ্, আয়ুনামে গ্রপিদ্ধ আদিত্য দেবতার 

হৃদয়-তুল্য আশ্রযে_- বহুল-রশ্মি-যুতা 

শোৌভমান! তোমাকে সাদিত করিভেছি, 
তুমি এই স্থানে, থাকিয়। সমস্ত পৃথিবটুকে 
শোভিত কর-- স্বিস্তীর্ণ অস্তরীক্ষকে 

মস 



২৮৪ যজ্র্ধেদ সংহিতা । ৫ অৎ 

শোভিত কর-_ অত্যন্ধ ছ্যলোককেও 
শোভিত কর'। ১ 

শম্পা 

৬৪ কণ্ডিক।। 

হে ইকে ' তুমি অন্তরীক্ষকে নিয়মিত 
কর-_অন্তরীক্ষকে দৃঢ় কর-_অস্তরীক্ষ- 
জন্য কোন উপজ্রব উপস্থিত ন! হয় । 
তোমার প্রসাদে যঞ্জমান প্রাণ, অপান, 

ব্যান ও উদানাদি সমস্ত বাযুবল যথেষ্ট 

প্রাপ্ত হউন এবং সচ্চরিত্র হইয়া প্রতিষ্ঠা 
লাত করুন| বাধু দেবতা, মহৎ কল্যাণে 

রাখিবার জন্য কল্যাণাকর তোমাকে 

এইস্ছলে প্রতিষ্ঠিত করুন । অগ্নির চষ 
নানুষ্ঠান_ এই কাধ্যে তুমি সেই পবম 
দেবতার গুসাদে গ্রুবত্ব লাভ করত সাদিত 

হও । ১ 

৬৫ কগ্ডিক!। 

অনন্তর পক্ষ পুচ্ছ বিশিষ্ট সেই ই- 
কাচিত বেদীর মধ্য, উত্তর, পৃষ্ঠ, দক্ষিণ 
ও পশ্চিমক্রমে পঞ্চস্থানে* প্রত্যেক স্থানে 

শতদ্ধয কয়িযা (হতরাং লহত্্ ) হিরণ্য- 
খণ্ড রাখিয়া দণ্ডায়মান হইযা তছুপৰি 
এই কণ্ডিকাত্মবক পঞ্চমন্ত্রে যথাক্রমে জল 

সিঞ্চন করিবে__ 

তুমি সহস্র ইঞ্টকার প্রমা৷ হইতেছ। ১ 
তুঅ সহজ ইন্টকার প্রতিমা! হইতেছ। ২ 

তুমি সহজ ইন্টকার উন্মান হইতেছ। ৩ 

তুমি সহস্র ইন্টকাব উপযুক্তই হইতেছ।৪ 
তোমাকে সহ ফললাভের জন্য প্রো- 

ক্ষিত করিতেছি । ৫ 

'|যজুর্দেদীয় মাধ্যন্দিনী শাখার মন্ত্রভীগে পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ 

€ . 

৫0545 (০৯ 

সু 
প্র 



॥ অথ যোড়শ অধ্যায় ॥ 

[ শতকড্রিয় অথবা কদ্রে।ধ্যায্ ] 

হিবণ্যখগুগুলিব দ্বাবা চিতি প্রোক্ষণা- 
নম্তব উত্তবাভিমুখ হইযা উভব পক্ষে 

পশ্চিম কোণে জঙ্ঘাঁমাত্রী প্রভৃতি যে 

পবিশ্রিৎসকল পূর্বের নিখাত হইযাছে, 
দক্ষ কবে অর্কপত্র এবং বান কবে অর্ক- 

"এস তাধ্য যট শ্পদ্যত্ত রুদ্রপ্বতবই সো । 

হ বা অড়ব দা অর্থ এাহাদের মল্ত জে ) 

১৮৮৭৩ মবপভবে ফন হইয়া কেকের 

[শ ক্রি ফেউ জগ্গত্বে উৎপলি শ্িতি পপ" হী ) 

€ ল্ক+ জাড চেক্ন শখ বা চেন্ন “ছদ্ধ না হঈপ্দেও 
নদ সকুত্ব কেনবধা নং তা চমন্পঙ্বে 
ফন হস 1 খলক ভ*এ৭€ 1 চেতর্নেব তাব্শ ক নই 

তগ্রিব পহন ভলীব শীঙ ৩1 ক্ষত হাব লাশ দব 

লাক দিতে চে*নেব এজন বকেন আবশ।ক 

নই ৩৩ শেব মত ধন তে বস্তণগ উও্ণন 
পপি কৃদহ পলাশ পন তখন 

ব্দা 
তে 

“হক বদ 
এ*দ7 বধ শান ৭ ঠমাকশ, গঙ্ছিলাঃ 

পি বত দর্থসখদ হতে এই 

তবা৮ এ২খহ কতস্লি সেলগাা বদর নর | 

তব শা এল পৰে জনক্বে 1া,গাশনন | 

বস্বও স্ব অছে কিগু প্রশাণ্যত তা] এ মত*এ | 

অশ্যদ্বে বদফেবন রই হ্যা শর“ হদ তছ ভব 

ইত ব্রাধ্যায বা য।। গঠীবা চৈঙনাব শী 

তর্থৎ চেভনেপই একমাত্র কতৃয্ব ও খণ্লপতৃষ্ই এন 

লন তঙাদেব মত-ইৈত ও ভদ্বৈত এঈ ধেশিদতে 
[ হক্দ | অস্বৈতব দীন্দর মন্ে-ঈশ্বরান্বিক্ত দর্থ 

নস হুতবং কি উড কিচেতন সকলই ঈশ্বর এ * 

কদ্রও ঈশন্বণ্হ শ. ভব এপাবভা এই অধ 

পঙ্ছনা দি সমও পদাথ্রে স্ততি, ঈশ্ববিবই স্তঠি এব 
ছুশ্যাদশ সমস্ত পদর্থই যেঈীশ্বব হক অন 

অর্থা ঈশ্বধ্বেই অবশ তছিষযে এই অধ্য এই প্রধান £ 

০ 

কাষ্ঠ গ্রহণ পুবঃসব সেই অর্কপত্রে পুনঃ 

পুন" জর্তিল-মিশ্রক্চ গবেধুক! সক্ভণ' বা! 

অজাছুগ্ধ লইষা এই অধ্যাষেব প্রতিমুন্ত 

পাঠ পর্ব্ক নেই বামহন্তন্থ অর্ককাষ্ঠদবাবা 
তদুপপবি ব্িক্ষেপ কবিবে_- 

১--১৬ কণিকা । 

হে কদ্র। তোঁমাব ক্রোধকে নমস্কাঁৰ 

রি ০ 

প্রম4। ইোন্ব দানের ম৬-মদিচ ঈশ্বর সম্ঘম নি 

বিভ্ত কেন পদর্থ নই ্কদপ্দর্ণঞ ঈশ্ববে অস্ছ 

এল মস্ত পদ প্থ৯ঈশ্বব অন্ছন এন কে"ন একটি 

১৪নইম্হবরশ্রেও লব ঈশ্বথ নই কিন্তু 

সশ্বই জগত ও ৭1৯ 

শব ভি, দহ স্যই ও ঈশর জও 

ই উই হা) তত ঈশ্বদ ট, কা, 

€ ৯» পসরা এন কন! এত তাধাযেক্ জ্জ 

ন্ তি হাম পড়ার টিনি তব লা ৮৩ 

ফেজ বদ বল ও এ টিশিট স্তবনা।॥ 

১তকবেবই ফা, পরী এককপ। করণ শন্প 

ওবল হট শণশে পৃথক কা |দতিকশ ও 

গু1ব নাক তি স্ববা। উড হ তু) হেব আনব 

০» কৈ বাগজ্জ লা ধিত,ত৭ কণা উহ৯ তু) 

এ হু পশ্চন্যনকেশ ঈষ্ব 1 1 তব কখ বা 

পভ্জি। চিৰ মহিন টিএসপি জশরঙ্ষে বর বৰা 

৯৬ই ভুল), পাধং দৈ+ * ৯ পক ব বাধ 

সুক্কর অতএব সৈসম ক এত ছাল তব নু দূকৰ 

যঈুভেছে। ডু শক বিচে বাতি লে আট ও 

(শিখিত হইযাছে। 

** জর্তিলস্প্আব 1 তিশ। 
1 গবেধুক সগ্ডাত ন মে প্রসিদ্ধ শসা 

ঈশ্বন এস | নল্প ভুল 
জগঙ 

অকাল 



২৮৮ 
$ 

যজুর্েদ নৎহিতা | ১৬অ০ 

এবং তোঁমাঁর বাণকে নমস্কার ও ত্বদীষ 
বাহুদ্ধযকেও নমস্কার | ১ 

হে রুদ্র! তোমার ষে শরীর কল্যণ- 
রূপ, কল্যাণ-প্রদ্/ পুণ্যন্বরূপ ও সৌম্য- 
দর্শন; ছে গিরিশস্ত! তাহাবই 'ঘারা 
আমাদিগকে নিরীক্ষণ কর ( ঘর্থাৎ 
তোমার উগ্রমূর্তি আমর] দেখিতে বাথ 

করি নার্ণ' । ২ 

হে গিরিশস্ত !ধঃ জগণ্ড অস্ত করিবার 

জন্য তোমাব হস্তে ঘে বাণ আছে, ছে 
গিরিত্র !খ অধুনা উহাকে শান্তমূত্তি কবিযা 
রাখ-অকালে আমাকে বা এই সমস্ত 

জগৎকে বিনষ্ট করিও না। ৩ 
রে তে হচ 

* এস্লে কদ্র শবে মেদরৃন্দেব তান্তব-দেবভা, 

গর্ন'দি দা! তদীয ক্রোর্ধেব অনুভব হয এব 

উন্বা-পাভাদিকে বা] বলা ও সমুদদি হইতে 
উথ্থিত অ্তন্তকে একবাহু এবং বৃষ্ট-শাবা স্ীম়ুহকে অপর 

বাহু বলায় । বস্তুত ক।হাকেউ বিন'শ করিতে হইলে 

আমাদের ঘেকপ ফ্রেধ ও বান এবং বাহুবল আবশ্যক 

হত্র, তদন্ুস'বেই উহা কল্পিত হইল ্ুতবাং কথামাত্র। 

1 ছিনি সর্বব্যাপী আয্মারও অত্মা, দৃশ্যাদৃশয 
সমস্ত শরীবই উ!হাব বশ! মাইুত পাবে, এন্তলে ঘেঘ 

শরীবোদয় প্রর্থনীর, কিন্তু থে ছুর্ঘটাব' উদষে 
গৃহপতন বন্যণদি উপদ্িত হব ভণ্হ'ব উদয় প্রার্থ 
নীয় নহে প্রত্যুত যাহার উদরে রৃঘা/দ্রিব উন্নতি 
হয় তাহাই প্রংর্থনী ৷, 
£ পর্বতোপরি উদ্দিত মেবরৃন্দেব'তন্তরে খ কিছ 

ঘিশ্ি জগভেব কল্যাণ কলেন। , |] 

প্রাগিরি-শৃঙ্গে যাহারা থাকেন, নিন্বভাগেব দেঘো- 

পদ্রব তীহাদিগের অনিষ্ট করিতে পাবে না, এই নিখিন্ত 

আআ ধশ্চারী ভখধটর অভ্তর-দেবতাকে গিরিত্র বল। ঘা । 

হে গিরিশগ্*! অতিশষ মিনতিবাক্যে তো- 

মার নিকটে প্রার্থনা করি-যে, আমাদের 
এই জগৎ স্বস্থচিন্ত ও নীবোৌগ হউক । ৪ 
হে রুদ্র তুমি সমধিক বক্ত1ণ' অতএব 

প্রার্থনা-যে, বিশেষৰপে এই আদেশ 
কব-- দেব-বিদ্য।বিশাবদ প্রথম শ্রেণাব 

ভিষক্ যেন আমর! লাভ করি! এবং 
সংিকলকে জন্তুন কর ও শীচপ্ররত্তি 

যাতুখানীবা বিদুবিত হউকঞ্চু | ৫ 
যে এই দেবতা? জগতেব মঙ্গলের জন্য 

কখন তীত্র,ত কখন অরুণ, * কৰ্খন বভ্রু 

বর্ণ-- হুএন.এবৎ ঘে সকল সহজ সহজ 

দেবতাঁবা | এই দেবতার দশদিকে দেদী- 

প্যমান রহিযাছেন, ইহাঁদিগেৰ সকলের 
নিকটেই ক্ষম। প্রার্থনা কবি । ৬ 
বিশেষ লোহিতবর্ণ অথচ নীলকণ্ঠ যে 

দেবতাঞ্গ্নিরস্তব গমনে ব্যগ্র রহিয়াছেন, 

াহান উক্তরূপ মূর্তি উদহাবীব( এবং 

৬ যাব উদ্দণ পর্বরত-পৃষ্ঠে এস সর্ধাদ ই হইন্ডে 
দেখা! মাযনমেঘ, এস্লে ভদায় অস্তপ-দেব্ভা। 

1 গঙ্জনে প্রসিদ্ধ । 

$ অতি বৃষ্টি হইল জপ দ্িবেগ এবং অর্পেব প্রছুং 

ভব হইগা থাকে সুতহাং ভদিবন্ধন মৃত্যুসংখ্য! অধিক 
হুইলে প্রেতভয় উপস্তিত হয় অভএব এই টি ২ 

ভষেবঈ নিঝ/রণোপায প্রার্থনীধ। 

থা সুর্য । ৷ সাসংকালে। 
প প্রাতকলে। এ মদ্যান্ে। 1 নক্ষত্রমগ্ডুলে 

»** আস্থসমবেঠ বিশেষ লোহিত অথচ আকাশের 

নলোতে শ্রীবাদ্েশ নীলবর্ণ। সর্/। 



১৬ কছ মাধ্যন্দিনী শাখা । 

বাখালগ্ণণ প্রতিনিয়তই [লক্ষ্য করিয়া | প্রনৃত্ত হউকএবং তোমাঁব তুণও আমাদিগ 

৮৭ 

থাকে, সেই, এই দেবতা আমাদিগকে | হইতে দূরে থাকুক । ১২ 
হৃখী করুন। ৭ 

বৃষ্টির কারণন্বরূপ, সহত্রাক্ষা, এই নীল- 
বধ দেবতাকে নমস্কার এবং খাঁহাঁবা 

ইইবব অনুগতগ্ঃ ; আমি ভীাহাদিগকেও 
নমস্যার করি । ৮ 

হে ভগবন্। তোমার ধন্ুুকেব উভষ 

কোটি হইতে জ্য হিমুক্ত কর এবৎ তো- 
মাব হস্তে যে 'সকল্প বাণ রহিযাঁছে তৎ 

সমস্তও ফেলিয়! দাও (অর্থাৎ উত্রীাঁব 

ত্যাগ কবত সৌম্য মুর্তি অবলম্বন 

কব)।1৯ 

এই কপদ্দাব ধনু, জ্যা*শুন্য হউক» 
বাণ, শল্য-শৃন্যণ হউক *- তৃণ, শর-শৃন্য 
এবং নিষঙ্গধি+-, নিষস্-শুন্যু হউক ।১০ 
তোমাব যে অক্ত্রেব প্রভাবে বৃষ্টি হইযা 

থাকে, হে রুদ্র । একমাত্র সেই অস্ত্র হস্তে 
ধাঁবণ কব কিন্তু তাহাতেও তকোঁনবপ 

উপদ্রব উপস্থিত না হয। ১১ 

হে ধন্বিন! তোমাৰ ধনু আমাদিগকে 

ত্যাগকরিয। অন্যত্র (ছুরভাদি দমনাথ,) 

উদ হারী- উদক-পুর্ণ-কন্লশ-ব1হিনা অঞ্গনা ইহ।বা, 

নদদিতাঁবে এবহ গোছ।রণে প্রবৃন্থ রাশালেব] গেটে 

বিশেষরূপে এই শোভা নিরীক্ষণ কবিঘা থকে । 

শ বহুবশ্মি। $ শেষদিবশি। 
গশলা-ুবাশের ধল। 

» শিসন্দ_খজ্জী, ভাহাব কোষকে নিষঙ্দদি কহে। 

1 

| 

| 

] 

এ 

হে সহত্রার্ষ । হে শতায়ুধ ! তুমি স্বীয 
ধনু'কে জ্যা-শুন্য করত এবং বাঁণসকলেব 

শল্যপকল নিষ্ুশিত করত আমাদি 
নিকটে .ন্বব্চিত্ত ও সেঁটম্যদর্শন হুও- 
ইহা ইঞ্পুনঃ পুনঃ প্রার্থনীয । ১৩. ১ 
ধন্ুুতে অনারোপিত (অর্থাৎ তুণস্থ 

অতিপ্রচণ্ড অব্যর্থ ত্বদীয় আযুধ সকলকে 

নমক্কাব, ধন্ু”কে নমস্কাব এবং তোমার 

বাহুছষকে ও নমস্কাব। ১৪ 

হে কঙী' আমাদিগেব বুদ্ধগণকে বধ 

কবিও না, আঁমাদিগেব বাঁলকগণকে বধ 

কবিও না, আঁমাদিগের জ্রণ নকলকেও 

বধ কবিও না, (বিশেষত ) পিতাকে 

বধ কবিও না, মাতাকে বধ কবিও না 

পত্ৰাদিগকে বধ কবিও ন! এবহ অঙ্গজ 

গণকেও বধ কবিও না । ১৫ 

হে রুদ্র” পুত্র ব্বিষে আয়াদেব 
কল্যাপ কব, পৌনত্র বিষষে , 'আমাদে 
কল্যাণ কব, আঁফুবিষিষে আমাঁদেব কল্যাৎ 

কব, গো বিষষে আমাঁদেব কল্যাণ কব 

অশ্ববিষষে আমাদের কল্যাণ কর, আমা 

দেব* অপরাধী আঁজ্মীষগণ্রেও কল্য!ণ 

কর ;_আঁমরা তোমার এীতিব জন্য হন 

লই! সর্বদ।ই তোমাকে আফান বন্িয় 

থাক । ১৬ 



২৯০ যতূর্বেদ সতহিতা। ১৬ অহ 

১৭ কণ্ডিক। 

যিনি হিরগ্যবাহু সেনানী% তাহাকে 
ভূয়োভুয় নমস্কার । ১ 

ঘিনি দিকৃসমন্তের অধিপ্তি* । ২ 

যিনি বৃক্ষের অন্তরেও আছেন স্থৃতরাৎ 
হরিকেশণ' নামে প্রসিদ্ধ ।॥ ৩ 

যিনি পশুদিগের অধিপত্তিণ। ৪ « 

নি শঙ্পের মধ্যেও দীপ্ডিমান্ সুতরাং 
শম্পিঞ্জরঞ্ নামে প্রসিদ্ধৎ। ৫ 

যিনি সমস্ত পথেরই রক্ষাকর্তীধা*। ৬ 
শিনি উপবীতী+ হরিকেশ বলিয়! 
প্রসিদ্ধ“ | ৭ 

যিনি সমস্ত পুষ্ট পদার্থের অধিপতিৎ। ৮ 

১৮ কণ্তিকা। 

£ যিনি ব্যাধির অষ্া বভলুশ ১» নাঁমে 
বিখ্যাত | ৯ 

৭ এন্ডলে খিরণাশন প্রণংসাস্থক অহ মহাব হু। 
পার বাহুব আশ্রয়ে সমস্ত জগহ্ রক্ষিত তিনিই 

হ্রশ্যবাহু সেন।নী! 

+ হবিতবর্ণ কেশ  পত্রসকল খ্বাহীর তিনিই 
হরিকেশ। 

£ শম্প-ঘ।স, তদ্বংপিঞ্জব- পীত বর্ণ । 

খ] অর্থৎ একপ পথ নাই মেস্থলে তিনি শাস্তির 

না1করেন। 

+ অশখাদি বৃক্ষের উপরি উপবীতের ন্যায় বর্তমান 

অ।শকললা প্রভৃতি নিম লতা । 
+ বভ্লুশ শবে ফা্যাকাশেবর্ণ, বোগীগণের রজ- 
হাঁস ঘে বর্ণ হয । 

যিনি ওষধিসমস্তের অধিপতি০ । ১৯ 

যিনি ভবসংসারের নিবর্তৃক*। ১১ 

যিনি জগতের পাঁলক* । ১২ 

যিনি আততায়ী উগ্রম্বভাবত। ১৩ 

যিনি সমস্ত দেহের পালয়িতা সৌম্য- 
দর্শন০। ১৪ 

যিনি পাঁপ হইতে রক্ষক প্রধান সা 
রথিৎ। ১৫ 

যিনি অরণ্যেরও সংবক্ষকণ্। ১৬ 

| ৮ ৯৯ কণ্তিকা। 

বিনি লোহিতবর্ণ স্থপতি০*% | ১৭ 

ধিনি বুক্ষগণের ও অধিপতি*। ১৮ 

ঘিনি এই বিস্তু ত ভূমগুলের বিস্তাবধিতা 
এব বিবিধ ধনেব উৎ্পাদয়িতা০ । ১৯ 

যিনি গ্রামাবণ্যস্থ সমস্ত ওষধির অধি- 

পতি | ২০ 

বিনি বাণিজ্যে প্রধান মন্ত্রীৎ । ২১ 

যিনি কক্ষেব অধিপতি০ । ২২ 

বিনি ছুষউগণকে উচ্ৈস্বরে কীদাইয! 
থাকেন । ২৩ 

ঘিনি পদাতিগণের প্রাণরক্ষকণ । ২৪ 

২০ কণ্ডিকা। 

যিনি আমাদিগের রক্ষণার্থ আকর্ণ-পুর্ণ 

৬ স্থপতি শবে গৃহাদি নিন্ানকারী, উহাদের অস্ত-- 

করনে সর্ব্বদাই ইট্টক।দির চিত্তা অতএব ভায়াদেব 

অভ্তর-দেবভ;র লে ছিতবর্ণ উত্ত হইল । 



২৩ কং মাধ্যন্দিনী শাখা । ২৯১ 

ধনু অবলম্বন করত ধাবমান রহিয়াছেন*।২৫| মস্তক আরণ্য গিবিচরগণের, উভয় দপ্েরই 
যিনি সমস্ত প্রাণারই পালয়িতা* । ২৬ | অন্তরস্থত ॥ ৪১ 
ঘিনি পরোপগ্রব সহিষ্ুঃগণের অন্ত- | যিনি কুলু্চ* গণেরও রক্ষয়িতাঁৎ। ৪২ 
রাত» । ২৭ যিনি কুলুঞ্চগণের দমনার্থ বাণধারীণ ৪৩ 
যিনি উপজ্বকারীদিগেরও রক্ষকণ।২৮| যিনি কুলুঞ্চগ্রণের দমনার্থ ধনুদ্ধাবী188 
ঘিনি উপগ্রবকীরীদিগেরুদমনার্থ খড়গ- | যিনি কুলুঞ্চগণেব দমনার্থ জ্যাধারী ০1৪৫ 

চাঁলনে অর্তিনিপুণৎ | ২৯ যিনি কুলুঞ্চগণের দমনার্থ ধনুতে বাঁণ-' 

যিনি স্তেন% গণেরও পাঁলনকাবী*।৩০ 1 যোঁগকারী০। ৪৬ 

খিনি পরিচব্রণ* গণেরও অন্তর্যামী 1৩১ | যিনি কুলুঞ্চগণেব দমনার্ঘ আকর্ণ ধন 
ঘিনি আরণ্য চৌরেরও অধিপতিৎ | ও | আকর্ষণকাবীৎ । ৪৭ 

যিনি কুনুঞ্চগণের দমনার্থ বাণক্ষেপণ 

কারীৎ।৪৮ 
২১ কণিকা । 

যিনি বঞ্চকদিগেব অন্তর্ধমী০ । ৩৩ --- 

রে তাযুধ ও ও । ৩৪ হয 
যনি তক্-গ দিগেবও পালকণ। ৩৫ 

যিনি স্তেনাদিগণেব দমর্মীর্ঘ খড়গধাবী* ৩৬ রাত নু পরা 
"কাঁবী*। ৪৯ 

যিনি সতত গৃহীতামুধ হত্যাক।ণীদিগের গু 
আন্তর্ধামী*। ৬৭ 

যিনি মুঞ্চ +গণেবও প্রতিপাঁলনকারী৭/৩৮ 

যিনি নিশি-শস্ত্রধাণী দত্র্যদিগেরও 

হৃদিস্থ০ | ৩৯ 

যিনি দিবা-দস্্যদিগেরও অধিপতিৎ ॥ ৪০ 

যিনি কুলুঞ্চগণেব দমনার্থ বেধকাবী* ৫০, 

যিনি নিরিতগণের অন্তরস্থণ ॥ &১ 

যিনি জাগ্রতগণেৰ অন্তরস্থুৎ ৷ ৫৯ 
যিনি স্থযুপ্তিকীলেও অস্তরস্থত । ৫৩ 

যিনি আমীনগণেব অন্তরশ্থৎ | ৫৪ 
যিনি উত্খিতগণেব ও অন্তরস্থত | ৫ £ 
খিনি ধাবমানের ও অন্তরস্থুৎ | ৫৬ 

২২ কণ্ডিক1। 

যিনি উষ্তীশধাবী সভ্যগণেব এবহ শুন্য- িন্ডি 

$ গুগ্চচোর। ধু প্রকাশাচোব। ঞ যাহারা ছে বলে কৌশলে অন্যের গৃহ» ভূম্য'দি 

+ ক্ষেত্র'দিতে ধ'নাদি-হর্তী! হম! হা! 



২৯২ যজ্র্বেদ সংহিত' জৎ 

২৪ কণ্তিকা্চ | 

'শখিনি সভাম্ছ প্রতিব্যক্তিব হৃদয়স্থ 1৫৭ 

যিনি সভাসমস্তের অধিপতি । ৫৮ 

যিনি প্রত্যেক অশ্থের হৃদয়স্থণ । ৫৯ 

'যিনি অশ্বগণেব অধিপ্তিৎ এ ৬৭ 

খিনি আব্যাধিনীদিগের অন্তর্যামী০ । ৬১ 
'যিনি বিব্যাধিনীদিগেবও অন্তর্ধামী প ৬২ 
যিনি উগণাদিগের হৃদিস্থ” । ৬৩ 

ধিনি তৃংহদলেরও হদিস্থণ । ৬৪ 

২৫ কণিকা । 

যিনি বিবিধগণের অস্তবস্থৃণ। ৬৫ 

বিনি ধিবিধগণেব অধিপতি * ৬৬ 

যিনি ব্রাতগণেব অন্তবস্থ* | ৬৭ 

যিনি ব্রাতগণেব অধিপতি” | ৬৮ 

ধিনি খৃ্সগণের অস্তরস্থণ । ৬৯ 

যিনি গৃুৎসগণেব অধিপতি ॥ ৭০ 

ঘিনি বিবূপগণেব হৃদযস্থৃ, রঃ 

ঘিনি বিশ্বরূপগণ্ হৃদযস্থ* )৭২, 
সদ পপি 

২৬ কণ্ডিক। 
বিনি সেনাগণেন অন্তবস্থৎ । ৭৩ 
রি ০০2০৯৬৫ 

জী ২৩, ২৫ ৩ ২৬ কগিক'ঘ্রক ২৩ টি মন্ত্রে বশ- 
' ক্ষেত্রের উপঘোগী সগদিৰ উন্ণ করা হইযাছে। | 

কিছ আর্ধাণিগেব রণশাস্ত্র শুপ্তপ্রম হউবণ্য এতদীন 
অনেক নেচ পণ প্রতি অর্থ ছনি হছে 

! 
রী 

প্রচান টীন্ক'ও ছুপ পা, নীল টাইকতেবাস্বহেই 
লুঝিবেন্পাবেন ন।ই | 

যিনি সেনাপতিগণেব অন্তরস্থৎ । ৭৪ 

যিনি রথাদিগের অস্তরম্থণ | ৭৫ 

যিনি অরথ (পদাতি) গণের অন্তবস্থ।৭৬ 

যিনি সারথিদিগের অস্তবস্থ'. । ৭৭ 

যিনি অশ্বাহোহিগণের অন্তরস্থ | ৭৮ 

যিনি অতি মভ্ব্যক্তির অন্তরস্থৎ । ৭৯ 

যিনি অতি ক্ষুদ্রব্যক্তির ও অস্তরস্থ” ৷ ৮০ 

ৃ ২৭ কণ্ডতিকা।। 

ধিনি তক্ষাঁব্চ এ | ৮১ 

যিনি বথকাবেবণ* এ | ৮২ 
যিনি ক্লালেরঞ% এ । ৮৩ 
যিনি কম্মীরেবণা এ ৷ ৮৪ 

যিনি নিষাদেব+ এ | ৮৫ 
বিনি পুষ্ভিষ্ঠের € এ । ৮৬ 
ধিনি শ্বন্যেব-ল এ ॥ ৮৭ 

ঘিনি স্বগযুব। 1৮৮ 

২৮ কণ্ডিকা। 

বিনি বুইুরেরঃ ন্তবস্থএ। ৮৯ 

ঞ্চ কাঠশিলী, ছুতব । 
শ রগনির্দ্বাণন্যাবা ডৎকষ্ট ছুতব । 

$ মৃদ্ঘটাদিব নিম্মাতা। 

খা লৌহ শিল্পী কামার । 
+ গিরিচব মাংসমাত্র-ভে'জী ভিল্প,দি চল) 

ন পক্ষিপুপ্ঘাতক পৃর্বসাদি 

% বক ন পোঘক ! 

মূ গ্চক সুক্ষ বাশ) 



৩১ ক মাধ্যন্দিনী শাখা । ২৯৩ 

যিনি কুক্বগণেব অধিপতি এ | ৯* যিনি মীটুন্টম* নামে এ । ১৯৩ নু 

ধিনি ভব নামে১ প্রমিদ্ধ এ । ৯১ যিন প্রসিদ্ধ ইমুমান্ৎ তাহাকে এ। ১০৪ 

যিনি রুল নামে প্রসিদ্ধ এ । ৯২ 
যিনি শর্ধব নামেত প্রদিদ্ধ এ । ৯৩ * »৩০ কণ্তিকা। 

ঘিনি পশুপতি, নামে প্রসিদ্ধ এ। ৯৪ | খাঁহাকে ত্রস্ব বলা “যাইতে পাবে 
ঘিনি নীলক্ং নামে প্রসিদ্ধ এ। ৯৫ তীহাকে নমস্কাব । ১০৫ * 

ধিনি শিতিক» নামে প্রসিদ্ধ এ ৯৬ 2৮ কামন এ । ও 
58 ১ বৃহৎ এ । ১০৭ 

*৭ বেগে ধদবস্যতে ব্দিয'ন। 

*৮ জল্প্রবাহে বিষ্যম'ন। 

৯ জলকল্লোলে ব্দ্যিম ঘ। 

৭ কপরদলজট জুট । জটাজুটধ।রী। 
৮ মুণ্ডিত-মুণ্ড। 

৯ সর্কাপ্রাণীর অস্তঃ প্রবিষ্ট | 

ঃ ং 

২৯ কণ্ডিকা। এটি | 2, ব্ধীযানৃ এ । ১০৮ 

যাহাকে কপদী" বলা ধাইতে পাবে | ৮ বদ্ধ এ। ৯০৯ 
তাহাকে নমস্কার । ৯৭ ১ যুবা এ ১১০ 

» বুযুপ্তকেশ৮ এ । ৯৮ »১ অশ্র্যত এ ॥ ১১১ 

১ সহস্রাক্ষ এ। ৯৯ * » প্রথম এ | ১১২ 

5 শতধন্বা এ | ১০০ সস 

যিনি গিবিশয় নামে প্রসিদ্ধ তাহাকে ৩১ কগ্ডিকা। 

নমস্কার | ১০১ |" ৮ আশুঃ এ। ১১৩ 

ধিনি শিপিবিষ্ট নামেও । ১০২ »» অজিরঙ এঁ। ১১৪ 

১. শীদ্' এ । ১১৫ 
» শীভ্য” এ । ১১৬ 

উহা ভিত পম উপর হন 8 অর্থা 52 উম এ 1১১৯৭ 

সষ্ধ। 
২ ধিনি। মৃদ্াভষরূপ রুৎ-ছুইখ, তাহাকে ভ্রাবণ | " 

বিন।শ কবেন অর্থুৎ পাতা । ১ পরিতৃপ্তকারী ২ দমন ক,বা। 

৩ খিনি সকলেব অস্তক অর্থ।ৎ সংহর্তা ৩ খাহার বয়ঃক্রম নবি বর্ষেব শতিবিজ্ত তাহ'কেই 

৪ পণশ্ড্প্রণা, তাহাদের অধিপতি । ব্যান বলা যায । 

৫ শিক্মল আকাশে উদ্দিত সৃত্্যের অস্তবে । ৪ মুখ্য । 

৬ সে আকাশে উদ্দিত সৃর্য্যেব অস্তবে। ৫ ন্গদ্াপক । »৬ সব্বত্রগ । 

| 



২৯৪ যজ্র্বেদ সংহিতা। ১৬ অং 
"১, অবস্বন্য১ এ 1 ১১৮ ৩৩ কণিকা । 

5 মাদেঘৎ ঘ্রী। ১১৯ যিনি সোত্য১ তাহাকে নমস্কার । ১২৯ 
দবীপ্যও এ । ১২০ » প্রতিসর্ধ্য এ। ১৩* 

পপ » যাম্যং এ । ১৩১ 
৩২'কগ্ডিকা । » ক্ষেম্যত এঁ (১৩২ 

" যাহীকে জ্যেষ্ঠ বল। যাইতে" পারে | « শ্লোক্যঃ এ। ১৩৩ 

তাহাকে নমস্কার । ১২১ *  অবপান্য এ | ১৩৪ 
»» ফনিষ্ঠৎ এঁ। ১২২ ৯,  উত্ববর্য্য &। ১৩৫ 

» পুর্ববজত এঁ। ১২৩ € “থল্যণ &। ১৩৬ 
» অপরজ" এ। ১২৪ টি 
» মধ্যমজ৮ এঁ । ১২৫ ৩৪ কণ্তিকা। 
৮ অপ্রগলতন এঁ। ১২৬ যাইকে বন্য” বলাষায তাঁহাকে নম 
£5  জদব্বন্য ১০ এ । ১২৭ সকার | ১৩৭ 

৮. বুধ্য১১ এ ১২৮ ৮ কক্ষ্য এ 1১৩৮ 
জি » শ্রাব১ এঁ। ১৩৯ 

১ স্থিরজলে বিদ্যম.ন। ১১ প্রতিশ্রব৯১ এ1 ১৪০ 
২ নদ্বীতে বিদ্যম!ন ॥ 

৩ ঈলভ্তর্বর্তি-স্থলে বিদ্যম ন | 

৪৯৫ সুষ্টির আরম্তে মিনি প্রথম উৎপন্ন হন: তাহ।র 
অস্তরেও বিদ্যখান এবং ততপরে যে সকল উৎপন্ন 

হইতেছে ও হইবে তৎসমস্তের জ্দয়েও বিদ্যমান 

সুতরাং জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ উভয়ই বলা যাইতে পারে । 
৬,৭,৮ যে হেতু প্রথম গর্ভাধানেও গর্ভস্থ শিশুর 

রক্ষকরূপে সেই শিশুর আত্মর আব্বা হইস্» গর্তে 
বাস পূর্বক সেই শিশুরই" সহিত পুস্ত হএন এবং 
তৎপর গর্ভ(বানেও ও তৎপর গর্ভাধানেও নেইকূপ 
অভ্ভএব তাহাকে প্রথম সক্ভান, ছ্িত্বীয় সন্তান, শেষ 

নান সমস্তই বঙ্গ যাইতে পারে । 
*অপগণ্ডবগোগগু,ইন্দ্িয়। দি-প্রক।শ-ুন্য অর্থনৎ অন 

$ 
৬ 

১* চহদজ কমি কীটদি। * 

১১ উদভিজ্ বৃক্ষাদি । 

১ পৃথিবীলোকে ভূমিষ্ঠ হট্বার সময়ে সেই প্রহথ 
মান বালকের অভ্তর-দে বতা। 

২বিবাহাদি কার্যে হস্তে-বদ্ধ মঙ্গল সৃত্রকে প্র 

সর'বলেঃ তাহাতে বিদ্যমান । 

৩ সৃত্যুযাতন। ভোগকালে বিদ্যমান । 

৪ পরলোক গত প্রাণীর কল্যাণে বিদ্যমান । 

৫ প্রহিক ঘশঃ প্রচারের নিদান । 

৬ ঘাহার প্রলাদে প্র;নী অন্বস্ত্যু হইতে নি 
লাভ করে। 

৭ উর্বর ভূমিতে উৎপন্ন ধান্যাদির অস্তরে বিদ্যা 
৮ খলল্খামার | সেক্কচেও বিদ্যমান । 

৯ বলে বিদ্যমান। ১৭ গৃছে বিদ্যমান । 

১১ ধ্বনিতে বিদ্যম।ল। 



৩৮ ক মাধ্যন্দিনী শাখা । ২৯৫ 
2১১০২ নল এল লিও স্টপ লিলি 

» আশুষেণ১ এ 1১89 »» নিবঙ্্ী১ এ * ॥ ১৫৫ 

৮» আশুবথ২ং এ 1১৪২ % ইযুধিখ্বান্২ এ 1১৫৬ 

১ শুরও এ । ১৪৩ 2, তীক্ষেঘুগ এ | ১৫৭ 

»১ অবভেদী? এ ১৪৪ »» আঁযুধট ৬ 1১৫৮ 

» স্বাযুধঃ “এ 1১৫৯ 
ধল্রাও 

৩৫ কগ্ডিকা। নি নি 1 
যাহাকে বিল্মী"ঘ বল! যাইতে পাবে, রে 

৫ ৩ গুক 
তাইাকে নমস্কার | ১৪৫, , ূ ইন 

ঞ চি পয ্ চে ্ে -পজ ৬. » কথটী, টির : ঘাইাকে ক্রত্য বল! বাইতে পা 
বরমী" রানি ূ তাহাকে নমস্কার । ১৬১ 

* ভীথাদ এ 1৯৬২ 
১, বরা” এ 1 ১৪৮ 1. ্র রি 
, আত, ক... রা রঃ 1 ১৬৩ 

নীপ্য৯ৎ | ১৬ 
» শ্রুতপেন১* এ 1 ১৫- এ ও রি | রি 
» ছুন্দু৯) তর. 58: কুল্য ১৬৫ 

“  সবস্য১২ এ (১৬৬ 
». অহনন্য১২ খা 1১৫২ 

*“  নাদেষ-? এ | ১৬৭ 
( 

ি বৈশন্ত১ত এ 1১৬৮ 
৩৬ কণ্তিকা। রর 

১, দুধ এ | ১৫৩ | পু পু 

শশা ২7৩৭ |“ বগা এ ১৬৯ 
» ্রুহগ মিনা টনিক শ্রেণীতে বিদ্যম ন। | ২ 
২ জ্রভম মিনা বখ-শ্রেণীতে বিদ)দ ন। 

শ যুদ্ধ-বিশ বধগতোব হুদনে বিশ্যন'ন। 

৪ শতুহ্ধদঘভেদী প্রহবয।তেও খিদ্যম ন। 

৫ বিল্ম-ুশিবন্ী?, উষ্ণাষ দি । 

৬ কবচ--দেহাবরণ হ্যতবস্্র আউ্ব!ণ]। 

৭ বর্ম-সাজে।জ1। ৮ বথ-বথেব গেপনহ্থ'ন । 

৯ পদ।তি। ১০ সেনানী। ১১ বণবদ্য । 

১২ চক্ক দি-বদন দগড। ১৩ স্থপক্ষ-ব+ণ। 

১3 শিপক্ষ-দাান। 

১,খজীধ লী! ২তুংশি।৩ভীডু লা শা, ১ 

৪ ক'্টমুক্াবা।/ত। [0 *৫ বৌহ শেনাপি£ 1, 

৬ উৎকষ্ট ধনুকী। ৭ এান্য সঙ্গাণ ৭শে আছেন । 

৮ বজলনে ম.ছন। ৯ ছুর্গম পথে অছেন। 
*১০ পব্রঃ|দ ভগ পথে ভনুন। 

চি 

ঠি 

১৯ খাশ পশে আছেন । ১২ সবে বাবে তাছেল 
গ্ 

৯৩ নপী 5 অঞছেন ১3 গ্রোম্পদ।দিজলেও আছেন 
১৫ কগে অন্ছন | 

তাঁতী 



৫ বিষ্্যুতেণ্ড আছেন। ৩ বৃষ্টিবাবাতে আছেন। 

৭ বৃটিপ্রতিবন্ধেও আছেন । 
৮ বাধ্প্রণাহে আছেন। 

»* প্রলয-বাত্যাতেও আছেন। 

১০ বসতে আছেন । ১১ বাস্থব পালরিত! 

১২ জে বিদ্যমানদ ১৩জগ্নিতে বিদ্যণ,ল। 

১৪ স্তিংকলের হুর্যে বিদ্যমান । 

*৫ প্রভাতের হুর্যে বিদ্যমান । 

২৯৬ যজুর্বেদ সংহির্জ ১৬ ভাৎ 

* আবটু১ এ 1 ১৭০ ৪* কশ্তিকা। 

“ বীধ্যং এ '। ১৭১ যাহাকে শঙ্কু বলাষায তাঁহাকে নম- 

« আতপ্যৎ ণী ॥ ১৭২ ক্কার। ১৮৫ 
“  মেঘ্য? এ 1১৭৩ » পশুপতিং এ 1১৮৬ 

॥ 'বিছ্যুত্যৎ , এ | ১৭৪ ৮». উগ্র৩ , এ ১৮৭ 

4. বর্ষ এ 1১৭৫ ». ভীমও এ ,। ১৮৮ 
«  অবর্ষ্" রী । ১৭৬ » অগ্রেবধং এ 1১৮৯ 

টি ৮ দূরেবধত "এ । ১৯০ 

৩৯ কণ্ডিক! ।. র্ হন “এ 1 ১৯১ 
« বাত্যি” এ রর ঠ হনীযান্ এ (১৯২ 

এ রেছ্যন এ 1১৭৮ » হুরিকেশস চন টার 

“  বাস্তব্য১ এ 1১৭৯ যিনি তার১* নামে প্রসিদ্ধ তাহাকে 
« বাস্তপ১১ ডা নমক্কাব 1 ১৯৪ 

দি 86 ৪) জিকা! 
4৫ খিনি শম্তব*১ তাহাকে নমস্কাব। ১৯৫ 

তাত ১ঃ 1১৮৩ 
এজ বারা ৮». ময়োভব১২ এর । ১৯৬ 

টি ৮» শহ্কর১ এ 1১৯৭ 

১কল্যাগ বাফ। ২ প্রানিগণের পালিত । 

১ গর্তে আছেন॥ ২ ঘোর অন্ধকারে আছেন। | ৩ ছুবতঃকরণ। ৪ ভানকদর্শন। 

৩ প্রকাশেও আছেন। ৪ মেঘে আছেন। ৫ সম্মখস্থ প্রাণীর লয়্কারী । 

৬ দুবস্থ প্র/টাবও লয়কারী । 
৭ স্থাবর পদার্ধেষও লষকারী। 

৮ চিরদিনের জন্য জন্ম মৃত্যুব অভাবকাবী। 
৯ হরিতবর্ণ পত্রৰপ কেশধারী মহীরুহ। 

১০ সংসার বন্ধন হইতে আ্রাণকাবী । 

১১ এ্রহিক কল্যাণের আকর 

৯২ পারলৌকিক কল্যাণের আকর । 
৯৩ এ্রহিক কল্যাগকারী । 



8৫ কৎ 'মাধ্ন্দিনী শাখা । ২৯৭ 
পা পপ পাপা সন 

ঞ 

১» ময়ক্কর১ ঞঁ । ১৯৮ », প্রবাহ্য১ এ ১1২১০ 

»১. শিকং ঞঁ | ১৯৯ ৮» কিংশিলং এ ।২১১ 

» শিবতর ঞ | ২০০ » ক্ষয়ণও এ 1২১২ 

শী » কপদ্দা এ 1 ২১৩ 
৪২ কণ্ডিক|। ১. পুলস্তিং তি 1২১৫ 

যাহাকে পধর্যয৪ বল! যায় তীহাকে ! ০» ইরিণ্য এ 1২১৫ 
নমক্কাব । ২০১ » প্রপথ্য* এ 1 ২১৬ 

১ অবার্ধ্যৎ * এ 1২২ 

১ পারলৌকিক কলাখক,বী 

২ কল্যাণস্ববপ | 

ও কল্যাণস্বক্ূপ করিতেও সমর্থ । 

৪ সাগরাদির ওপাবে বিদ্যম ন। 

€ স।গর।দির এপারেও বিদাম,ন । 

৬ অর্ণব নে বিদ্যমান । ৭ ভোডাভেও বিদ্যমান । 

৮ সগবাদি গর্ভে বিদ্যম,ন। 

৯ পয়ঃপ্রথ'লির মধ্যেও বিদঃম,ন। 

১০ সাগরাদি তীরস্থ ঘাস।দিতেও বিদ্যম ন। 
১১ সাগব!দিব ফেন।দিতেও বিদ্যমান । 

৯২ নদ্ব)ার্ধিব লিকত।তে 0 

» নদ্যাপ্দিব প্রবাহে বিৎ। 

£ নদ [দি গলস্থ কম্বব/দিতে বিৎ। 

শস্থিব জলে বিঞ। ৪ ঘর্ণিতে বিং। 
৫ পুবজলে বিংত। ৬ তবাশুনঃ উষর ভুনিত ক্ি। 

৭ পথস্থ পষ,প্র1ালিতে বিং 1 

৮ গেচারণ স্থানে বিৎ। ৯ গোম্াশে বি । 

১৪০শযা।তে ধিৎ | ১১ গৃছে বিৎ | 

৯২ হৃদয়ে বি* | ৯৩ হিমবঃশিতে তি | 
১৪ ছুর্গমপথে বি» ১৫ শিবিকন্দবাদি তত বিশ 
৯ শু কউাদিতভে বিও। 

». প্রতরণত * শ্রী | **৩ ৪৪ কগ্তিকা। 
5, উন্তবণ* ০, 12০৪ | 5১ সা রী 1 ২১৭ 

». তীর্ঘ্য৮ এ | ২০৫ ূ ৮ গৌষ্ঠযন এ 1২১৮ 

»» কুল্য+ 1২০৬ 1; ৮৮. তল্প)১, এ ।২১৯ 
১» এচ্প্য২, প্র, 1 ২০৭ ূ ১ গেহ্)১১ এ | ২২০ 

৯. ফেন্য১, ই 1২০৮ 1৮ হৃদয্য*২ এ । ২২৯ 
রিনা | ৮ নিবেষ্যটত এ ।২২২ 

৪৩ কণিকা নর | ১৮, কাট্য১। এ ।২২৩ 
মিকত্য১১ এ 1২০৯ ূ ৮” গঞ্বরে্ঠ১১ এ | ২২৪ 

টা নি ৪৫ কণ্ডিকা। 
। ৮. শুক এ 1২২৫ 

ও 
| 
! 

ূ 
] 



২৯৮ 

» হ্বিত্য১ এ 1২২৬ 

*. পাংসব্য২ এ | ২২৭ 

১ রজস্য এ 1২২৮ | 

» লোপ্যঃ এ (৯২৯ ৰ 

% উলপ্যং ,., এ 1২৩, 

5১ ,উব্য চা] | ২৩১ ৬ 

»». জুর্ব্য" এ | ২৩২ 

৪৬ করডকা। 

১১ পর্মল এ । ২৩০৪ 

»১ , পঞ্রশিদ৯7 এ । ২১৪ 
» উদ্গুবমাঁণ১ এ" ২৩৫ 

“  অভিদ্ন্১১ এর । ২৩৬ 

»» আঁখিদন্*ং এ । ২৩৭ 

». প্রখিদন্১ এ । ২৩৮ 

" ইুক্কৎ৯ এ | ২৩৯ 
১». ধনুন্কৎ১: এ (২৪০ 

যে দেবতা, দেবগণেব হৃদযন্ধরূপ 

কিবিক১»ন[মে গ্রপিদ্ধ অথি-বাঞু-সূর্রযেব ও 

১ হবিত গলুব দিত বি» । 

২ ধুলিতে [| শপবাগে টি । 

৪ অনন্য প্রদশে পি। &উশপবিতৃে বিণ ।, 
৬ বড়বশহল 9০1 ৭ মহাপ্রলবাণলে বিশ । 

৮ পর্বে বিদ্যম'ন। 

৯ পর্গোখপন্ন কী; দিও বিদ)মংন। 

১৬ সদেোদ/মীউত্পদক। ১১ দস্হ'বক। 

১২ ভরিবিত ভাগের প্রেরক 1১৩ খিবিধ ত তুপব সৃষ্ট 

১৪ বাণের ম্ট।। -৫ বব সষ্টা। 

১৬ ভ্ুট্য দি বাবা অণখ সৃজন কুবেন এহ দন্য কিবিক 

বল! যান। 

যজ্রেদ সংহিতা । ১৬ অহ 

হুদয়ম্বরূপ, তাহাকে ভুয়োভূষ নম- 

স্কার। ১ 

যে দেবতা, দেবগণের হদয়স্বরূপ, 

বিচিন্বংক১ নামে প্রসিদ্ধ অগ্রি-বাধু- 

সুধ্যেবও হৃদঘস্বৰপ, তাহাকে ভূযোভূষ 

নমস্কার । ২ ? 

যে দেবতা, দেবগণেব হদযস্ববূপ 
বিক্ষিণৎক২ নাঁে প্রনিদ্ধ অগ্রি-বাধু-সুর্য্যের 
ও(হৃদবন্বশ, তাহাকে ভূঝেভুষ নম- 

স্কাব। ৩ 

ঘে দেবতা, দেবগণুর হৃদয়স্বন্ধপ, 
আনিহত নামেও প্রসিঞ্চ অথি-বায়ু-সূর্ষেযব 
ও হৃদয়স্বরূপ, তাহাকে ভূযোভুষ নম 

স্কাব। ৪ 

৪৭ কণ্ডিকা। 

হেদ্রাগে?)। হে সোমাধিপতে । হে 

দ্বিদ্রং ! হে নীললোহিত!» হে শিব! 
এই প্রজাসমস্তেব এসং এই পশুপকলেন 

সকলপ্রকাৰ ভয হবণ কব-_-ইহাঁদগকে 

১ বৃ্াংদি থাব। জনৎ পালন ক£বন, এই জন) 1,(8- 

ম্বংক বঙা। মত 
২ বৃষ্ট।াৰ ছাধ। মহবিনষ্ট করেন, এউছন। খিশি” 

ণৎক বুল গস | 
৩ কারৃপ্র/প্তে স্ব,হ৪ লা প্র-প্ব হএন, এইজন্য 

এআনির্ভি বলা যায । 

৪ পাণীদের ভর্গতিক।রিন 

৫ সহাি-শুনা সেহেতু অদ্বিতাঁদ | 

৬ এক অংশ নাল, অপর অংশ শেহিত অর্থ শুক 

কৃষ্ণ উভাস্ক । 



৫8 ক 

শাবীর পাড়া হইতে, রক্ষা কব এবং 
মানস পাড়া হইতেও রক্ষা কব । ১ 

৪৮ কণ্ডিকা। 

বলবান্, ক্ষীর কপন্দী রুদ্রদেব- 
তাঁকে আমবখ স্বীয সমুদয বুদ্ধি সমর্পন 

কবিতেছি স্থৃতবাঁৎ ভবসাকরি আঁমাঁদেব 

দ্বিপদশ* ও চতুষ্পদগ্নঃ প্রাণিগণ কল্যাণ 
ভজন হইবে-এবহ আমাদেব বাঁদগ্রাম গ 
নিবাপদ ও প্রতিবেশবাসীবুও হু্ট-পুক্উ 

হইতে পাবিবে। ২ 

৪৯ কণ্ডিকা । 

হে রুদ্র! তোমাব যে তনু কল্যাণ 
রূপিণী, যে তনু সর্বজন কল্যাণ-সাধিনী 

যে তনু সর্ববোগেব মহৌঘধি-_ সেই 

তনূন দ্বাব। আমাদিগকে স্থখী কর। ৩ 

৫০ কণ্তিকা। 

এই রুঙরদেবতাঁর অযুধসকল আঁমাঁদিগকে। 

পবিত্যাগ করুক, কোপিনস্ব ভাব*অঘাযুবণা 

ছুর্মতিও আমাদিগকে পবিত্যাগ করুক। 

হে অভিলধিত-ফল-প্রদ ! তুমি য্জমান 
গণকে ভীতি শুন্য করণার্থ স্বীয স্দৃ' 

ধন্থুককে জ্যাঁহীন কব এবং আমাদিগকে ? 

গুজ্র পৌন্র-সন্বন্ধি সুখ প্রদান কর। ৪ 

* বাবগা য'ছন শশ্রিভ 

1 পুক্রার্দ। 

খু পাপাদ।বাথ। 

1 শলাধৃদূ। 

মীধ্যন্দিনী সংহিতা । ২৯১ 
পিট 

৫১ কণ্ডিকা । 

হে অভিলধষিত কল-বর্ধক । শিবত্রণ ! 

শিব! আমাদিগের জন্য হচিন্ত ই৪-- 

৷ উন্নত বৃক্ষে স্বীবঘ আযুধমকল রাখিয। কৃত্তি 

' পবিধান পুর্বক পিন)ক ধাবণ কব 

আগক্ষন করক্গ । ৫ 

৫২ কগ্ডিকা। 

হে বিকিবিদ্র 'ণ" হে বিলোহিত 'ধুঃ ছে 

ভগবন্! তোমাকে নমস্কাব , তোমাক 

যে সহশ্র২ প্রহবণ আছে, তৎদমস্ত 
আমাদিগকে পবিত্যাগ করত অন্যন্ত 

পতিত হউক 1৬ 

৫৩ ক্ডিকা। 

হে ভগবন্। তোমার সহত্র২ বাঁহু- 

দ্ধযেধ সহত্র২ প্রহবণ দেদীপ্যমন বহি- 

যাঁছে, হে ঈশান? তাহাদিগকে আাঁমা- 
] দিগের সম্বন্ধে পরাপ্কাথ কব | ৭ 

শশা পীাাশীাশীশীশীশাীশিশাশকীপসপািীপিসপিসিসা 

। 

সপ 

১০ 

ূ ৫৪ কণিকা । 

(এই পৃথিবীতে সহস্র কগ্জ সকল 

আছেন +- আমবা (এই মন্ত্র পাঠ 

[. ইহাব তাত্পর্য্য গড। 

1 বিশেষ বপে বিন শকটবা। 

৷ বিশেষ রক্তবর্ণ সংহ্'বমর্ত । 

৷ র্যা, দৃশান্শা পাব বহু-বুগল তত্ভমন্তই 

| সাহাব বাঁ সকলেছতই ৬ হ'ব সত্তা অ।ছে। 

1 এই মার বদ্রেব শসঙ্ঘ।ত বাঅসঙ্্য বন্যতে এক 

[ শকাদ্্রেব বাংপৰত্ প্রকাশিত হইল; 



৩৩৩ 

পৃব:প্রার্থবাবলে ) তৎসমস্তেবই ধন্ুদকল 
ঘহত্র যোঁজন ছুবে নিক্ষিপ্ত করিতেছি। ১ 

€৫ কণ্ডিক। 

এই অন্তবীক্ষে মহার্ণবে যে সমস্ত রুদ্র 

আছেন, তীহাঁদিগের ধনুসকলও আমরা 
ফহজ্র যোজন্ধ দুরে নিক্ষেপ করি। * 

৫৬ কগিক । 

শ্যে সকল নীলগ্রাব ও শিতিক্ণ% রুদ্র 
দেবতাণ» ছ্যুলোককে আশ্রয় করিয়! 

রহিয়াচ্ছন, আমর। তাহাদের ধনুসকলও 

সহুঅ যোজন দুরে নিক্ষেপ কবি | ৩ 

৫৭ কর্তিকা। 

যে সকল নীলগ্রীক ও শিতিক রুদ্র 
দেবতা, ক্ষম! নামে প্রসিদ্ধ লোকেঞ্চ পৃথি- 

বীর অধেতাগে বিচরণ করিতেছেন, 

আমবা তাহাদের ধনুসকলও মহত যোজন 

দূরে নিক্ষেপ করি ৪ 

৫৮ কণ্তিকা। 

যে সকল শঞ্গিঞ্জর মীলগ্রীব বিলোছিত 

রুদ্রখা দেবত।' বৃক্ষ কলে রহিয়াছেন? 

কচ £আকাশগঙ্গা' নামে প্রনিদ্ধ নক্ষত্রপুপ্-ধাব।প্রবাছে 

+ নির্শল আকাশে ও সমেঘ আক।শে দেদীগ্যমাঁন 

চন্র তারকাদি । রী 

£ ভূলৌকের নিম্নলে!কে অর্থাৎ পালে । 

খা বৃক্ষস্থ পত্র, শ!খা, প্রস/লাদি । 1 

যজুর্বেদ সংহিতা । ১৬তও 

আমরা তাহাদের ধনুসকলও সহ, 
যোজন দুবে নিক্ষেপ করি । ৫ 

৫৯ কণ্ডিক।। 

যে সকল বিশিখ ও কপদ্ীষ্ রুদ্র- 
দেবতা, সর্বব-ভূতগণের অধিপতি বলিষ! 
প্রসিদ্ধ আছেন, তীহাদের ধন্ুসকলও 

সহ যোজনে নিক্ষেপ করি । ৬ 

১০7২১ »খুকর কণ্তিক1। 

যে সকল গুলরৃত্ণ, ও আয়ুযুরধঞট রুদ্র 
দেবতা, পথি-রক্ষক রূপে সমস্ত পথেই 
বিদ্যমান রহিষাছেন, তাহাদের ধন্ুসকল ও 

সহত্র যোজন দুরে নিক্ষেপ করি । ৭ 

7 

৬২ কণ্ডিকা । 

€ব সকল স্যকাহস্ত ও নিষঙ্থ্ী রুদ্র 

দেবতা, তীর্থসকল প্রচার করিতেছেনখা 
(বা তীর্ঘসকলে বিদ্যমান আছচ্ছেন ), 

তাহাদের ধনুসকলও সহমত যোজন দূরে, 

নিক্ষেপ করি ॥৮ 

৬২ কগ্ডিক1। 

যে সকল রুদ্রদেবতা, অক্স-পাঁন-ভোজী 
ঞ মুখটা ও জটাগারী বনচাবা । 
+ রাজ্যর শাসনকারী ( সিবিলিয়ান) 
£ যাহার? মুদ্ধে ই প্রাণ পণ কথিয়াছেল (মিলিটরী )। 

অর্থাৎ অধ্রি চর্-বারী। 

ণ ব্যকা-ঢাল, মীহার হস্তে সর্বদা আছে, তিনিই 

স্থকা হন্ত এবং নিষঙ্গ-খঙ্গা, ঘাহার হস্থস্থ ভিন 
নমঙ্সী। ধর্ম প্রগাধকগ)।॥ 



৬৬ কৎ 

প্রাণিগণকে বিবিধ রোঁগগ্রস্ত ধরেন, 

তাহাঁদিগের ধনুসকলকে আমরা সহ 

যোজন দুরে নিক্ষেপ করি । ৯ 

৬৩ কগ্ডিকা। 

যে সকল রুজ্রদেবত1 এই দশদিকে এবং 
অপবাঁপবও অনেকদ্দিকে সংস্থিতি ক্রি 

তেছেনঞ্% তাহাদের ধন্থুসকলও আমর 

সহত্র যোজন দুরে নিক্ষেপ করি । ১* 

৬৪ কগ্ডিক1। 

যে সকল রুদ্রদেবতা ছু/লোকে দেদীপ্য- 
মান রহিয়াছেন, ধাহাদের হাণ__বৃষ্টিণ' 
তাহাদিগকে ন্মস্কার,_পুর্ববদিকে দশা- 
কলি হইয়াঞ্চ নমস্কার কবি-_দক্ষিণে 
দশক [লি হইয়া নমস্কার করি,_-পশ্চিমে 

দশা্'ল হইয়| নমস্কীর করি,_উর্ধে 
দশাঙ্গ,লি হইয়া নমস্কীর করি -- তাহা 

* যাহারা আমাদের দৃষ্টচর নহেন এবং যাহারা এই 

কতিপয় মন্ত্রে বর্ণিত হইলেন ন1। 

1 অর্থ বৃষ্টির দ্বারাই ক্ছজন, পালন, সংহবণ করিয়া 
কেন, হৃষ্য প্রড়তি। 
$ সব করপুটে ব! কৃত।ঞলি। 

মাধ্যন্দিনী শাখা। ৬০১ 

দিগকে নিমস্কার ) ভাহাব] ,আঁমাদিগকে 

রক্ষা! করুন- আমাদিগকে সখী করুন-_ 

আমর! যাহার ঘেষ করি বা যে আমাদের 

দেষ কবে তাহাদিগকে তাহাদের করাল 

খ্্রাতে প্রদান করি । ৯ 

৬৫ কণ্ডিক।। 

যে সকল ক্ুদ্রেদেবভা অন্তরীক্ষে দেদী- 

প্যমান রহিষাছেন, ধঁহাদেব বাণ-_বহন্গ 

তাহাদিগকে নমস্কাব * পূর্বদিকে 

ইত্যাদি*১। ২ 

৬৬ কণ্তিক ॥ 

যে সকল রুদ্রে দেবতা পৃথিবীতে দেদী- 
প্যমান রহিযাছেন, ফাহাদের বাণ--অন্নণ* 

ত্বাহাদিগকে নমস্কার ;-- পূর্বদিকে 
ইত্যার্দিৎ। ৩ 

* অথাৎ বহনক্রিয়ার ছ্ারাই স্থক্বন প লন, সংহবণূ 
করিয়! থাকেন, বাযু প্রভৃতি! 

শখ অর্থ।ৎ অন্নের দ্বারাই স্জম, পালন, অংহবণ 

কবির] গ্রাকেন, অগ্নি প্রভৃতি। 

॥ ইতি মাধ্যন্দিনী শাখার মর [গে ষোড়শ অধ্যায় সমাগত ॥ 



॥ অথ সপ্তদশ অধ্যায় । 

[চিত্যপরিষেকাদি ] 

প্রথম কণ্ডিকা । 

দক্ষিণ নিকক্ষে* শিল! স্থাপন করিয়! 

হস্তে জলকুস্ত লইয1-_সেই অগ্রি হইতে 
আবস্ত করত -প্রদক্ষিণক্রমে পক্ষ ও 

পুচ্ছেব সহিত অগ্নিকে এই মন্ত্রে জলধাঁব। 
দ্বার! দিঞ্চন করিবে 

হে মরুদগণ । তৌমবা প্রসিদ্ধ দাতা, 

অতএব প্রার্থনা করি- সে, বে অন্ন ও 

বস পর্বতের অ:ংশ্রিত এবং জল, ওষধি, 

বনম্পৃতি ও গ্রাভী হইতে যাহাদিগকে 
লাভ করা যায়, তৎসমস্তই আমাদিগকে 

গ্রদান কর। ১ 

হ্থিন্ভী মন্ত্র পাট পূর্বক এ শিলাব 
উপবি সেই জলকুস্ত স্থাপন করিবে-- 
হে প্রস্তব ' তোমার ক্ষুধা! হউক । ২ 

তৃতীব মন্ত্র পাঠ পূর্বক এ কুম্ত পুনশ্চ 

হস্তে গ্রহণ কবিমা পুনশ্চ বাবদয় পুবব- 

বৎ ধাঁরাক্রমে জল পিঞ্চন করিবে 

হে প্রস্তব' ত্বদীয় লাবভাগ তামাতে 

সঞ্চরিত হউক । ৩ 

চতুর্থ মন্ত্র পাঠ পুব:লব এ শিল! সেই 

জলকুন্তের উপরি লই! দক্ষিণ বেদির 
শ্োণীদেশে পুর্ববাভিমুখ দণাষমান হও 
উহা! দক্ষিণদিকে নিক্ষেপ কবিবে-- 

পাক্ষেব 'অপব সন্ধিকে ' কক্ষ এবং তত্সমীপ 
পরদধেশকে নিনক্ষ বলা যষু। 

হে অগ্নে! যে কেহ আঁমাদেব শক্র, 

তাহাদের দাহার্থই তোমার শুক কৃতার্থ 

হউক। ৪ 

২,৩ কণ্তিকা। 

এরূপে কুস্ত নিক্ষেপ করশীনত্তর তৎ- 

| প্রতি পুনদু্ট্রপাৎ না করিষাই প্রত্যা- 

গত হইয] দক্ষিণ বেদিব শ্রোণি সমীপে 
থাকিযা উচ্তষ বাহু প্রসাবণ পূর্বক এ 
চিতিব যাবৎ অবযব স্পর্শ কবিতে 

পাবিবে স্পর্শ কবত ২য কণিকা এবং 

৩ কণিকা এই উভয় কগ্ডকাত্মক মন্ত্র 

সস্বর পাঠ করিবে ___ 
হে ইন্টকাসকল। তোমবা খাহম্বরূপ 

হইতেছ, তোঁমবা বজ্জেব বর্ধঘিতা হই- 
তেছ, তোমবা সকল খতুতেই অনুষ্ঠিত 
হইযাথাক, তোমর। স্বতআবিণী হইতেছ, 
তোমরা মধুআ্াবিণী হইতেছ, তোমরা 
বিরাট, নামে প্রসিদ্ধ হইতেছ, তোমব। 

ক্ষষ-শূন্য হইতেছ ; তোমর! এক১ হইতে 
দশ১, দশ হইতে শত১"” শত হইতে 

চর 

৮০০৩ 

শহ্ত্্রঃ 

5০৯০০ 

নহত্র হইতে অযুত, অবুত 
১০০০৩০০০ 

হইতে প্রযুত, 

কোটি হইতে 
প্র রি ১০০০০০০০৬ 

অধুদ, অবুদ হইতে ন্যবধুর্দ (অজ; 

[ খর্ব, খর্ব হইতে 

১০০০০০ 

হইতে নিষুত, নিবুত 

প্রধুত হইতে কোটি, 
১৬৩০০০০০০৬৪ 

ন্যবুদি হইতে 



৭্কৎ মাধান্দিনী শাখা । ৩০৩ 

০০০০৩ ৬০০৩ 

নিখর্ব, নিখর্ব হইতে মহাপম্ম, 
১০৩০০৬০০০০০০৩০ 

মহাপস্ম হইতে শঙ্কু, শঙ্কু হইতে] 
১০০ ০ ৬০০০০৪০০০৩০ ১০০০০০০০০০০০০৪০৪ 

সুদ, সমুদ্র হইতে মধ্য, মধ্য হইতে 
১৬৩০০৪৬৩০৫৪ ন০৬৩০৬৩ ১০০০৩০০৩০০১০০৬৩০০০৬ 

অন্ত, এবৎ অন্ত হইতে পরাঞ্জ 

হখ্যক পর্য্স্ত একত্র স্থায়ী হইতে 
পার এবং তোমর1 কামছুঘা অতএব 

প্রার্থনা--যে, আমাদিগেব ইহলোকে, 

পরলোকে ও পরজদ্মে কোন কালেই 

কামনারূপ ছুগ্ধদানে কাতব হই ওনা | ১ 

৪ কণ্ডিক1 ? 

একটি বংশদণ্ডে মগ্ডকী, অব ও বেতম 
শাখা বন্ধন করত চিতিস্থ* অগ্নিক্ষেত্র কর্ষণ 

করিতে হইবে । ঘন্মধ্যে এই মন্ত্র পাঠ- 
পুর্ব দক্ষিণশ্রোণি হইতে দক্ষিণাংস 
গধ্যন্ত কর্ণ কবিবে-- 

হে অগ্নে! সমুদ্রের অবকা দাবা তো- 

মাকে পরিব্যয়ন করিতেছি ; €হ পাঁবব! ! 
তুমি আমাদিথের কল্যাণকাবী হও ।*১ 

* মুলে ন্যবূর্দ হইতে সমুক্র ইত্যাদি আছে 

সুভবাৎ বো হত্ব বৈদিক সমষে দর্বব, নিখর্জ, 
মহাপদ্ম ও শঙ্ক, এই চারিটা সংখ্যা ব্যবহৃত হইত না 
সুতরাং এক হইতে পবাদ্ধি প্যন্ত ১০০০০০%০৯০৯০০০ 
এভাবৎ সংখ্যাই ব্যবহ্থত হইত। এবং তৎকাশে 
অজ নামডীও ছিল না উহ ন্যত্ত্দ ন!মে ব্যবহৃত 
হইত। $৪ 

১০০০০০০০০০০০০ ৫ কণ্ডিক! | * 

এই মন্ত্রে'দক্ষিণ আোণি হইতে উত্তর 
আোণি পর্য্যস্ত কর্ষণ করিবে__ 

হে অগ্নে!, হিমের জরায়ুস্বূপ এই 
মণ্ু.কীর ছ্বাবা তোমাকে পরিব্যয়ন' করি- 
তেছি, হে পাবক! তুমি আমাদিগের 
কল্যাণকারী হও । ২ 

৬ কণ্তিকা। 

এই মন্ত্রে উত্তর শ্রেণি হইতে উত্তরাঁংদ 
পর্য্যস্ত কর্ষণ কবিবে-- 
হে অগ্নে! এই বেতদশাখাকে অবলম্বন 

কবত পৃথিবীতে অবতীর্ণ হও-_নদীসকলে 
অবতীর্ণ হও, হে মণ্ডুকি। তুমি জলের 
পেভলন্প হইতেছ, তুমি সেই সকল 
শক্তির সহিত জআাগমন কব, যাহাতে আমা 

দেব এই যজ্ভ পবিত্র বলিষ। বরণীয এবৎ 

কল্যাণকব হইবে । ও 

এসপি 

৭ কণ্তিকা। 

এই মন্ত্রে উত্তরাঁংস হইতে 
পর্য্যন্ত কর্ষণ করিবে-- 

এই চিতিস্থ অগ্নির স্থান জনে আঁক্কব 
সমুজের গুহ, হে অগ্নে! নোমান ভা! 

'স্বকল আমাদের বিপক্ষবর্দকে মস্তপ্ত বরুন 

দক্ষিণা 

*আযাদেদ জন্য পাক" ও ণশিব নামের 

সার্কত। করুন| ৪ 
পিপল পপর 



৮ কণ্ডিকা। 
এই মন্ত্রে দক্ষিণপক্ষ কর্ষণ করিবে _- 
হে অগ্নে! তুমি পাবক, হে দেব! 

তুমি দীপ্তিমান, এব মন্দ্রা জিহ্বার সহিত 

বর্তমান-ভূমিই হবি হবন কর এবং 
তুমিই তাহ! দেবগণের নিকটে কহনও 
করিয়াথাক। & 

৯ কণ্ডিকা। 

এই মন্ত্রে পুচ্ছ কর্ণ করিবে 
হে অগ্নে! হেপাবক! হে দীপ্ডিমন ! 

আমাদের যজ্জে দেবগণকে আনয়ন কর 

এবং এই যজ্ঞের সমীপে তাহাদিগকে 
হবিও প্রাপ্ত করাও। ৬ 

১০ কণ্ডিকা ৷ 

এই মন্ত্রে উত্তর পক্ষ কর্ষণ করিবে-_ 
উধ্োছয়ে প্রকটিত প্রকাশের ন্যাষ সর্বব 

প্রাণীর চেতনকারিণী” পরম পবিভ্রাঃ 

কপার সহিত এই পাবক, অজর ও 

শক্রশোণিত পানার্থ পিপাসাধুক্ত, অমি 

এই পুথিবীতে স্বকীয় ছ্বীপ্তিতে সম্যক্ 
শৌভিত হইতৈছেন। ১ 

১১ কণ্ডিকা । 

এই মন্ত্রে চিত্যারোহণ করিবে অর্থাৎ 
হিরণ্খণ্ড মিশ্রিত ভ্রুকৃম্থ আজ্য এবং , 

দধি, মধু স্বত, কুশযুষ্তি দমেত পাত্রী 

এই উতয় লইয়৷ ব্রহ্মা এবং যজমান 
এই মন্ত্র পাঠ পুর:দর চিতিস্থ অগ্নির 
দক্ষিণে উপবেশন করিবে-- 

হে অগ্নে! দীপ্তির কারণ যে ত্বদীয 

তেজঃম্বরূপ জ্বলা, তাহাকে নমস্কার ৮-- 

তোমাব সেই জ্বালা, যাহারা ছুর্ববত্ত 
তাহাদিগকে সন্তণ্ড করুন, আমাদিগের 

জন্য তোমার “পাবক” এবং এঁশব? নাম 

সার্থক করুন ॥ ১ 

১২ কগ্ডিকা। 

স্বযস্গাতৃপ্নার উপরি আবোহুণ করিয়! 
এই পঞ্চমন্ত্রে দক্ষিণাংস, শ্রোণিদ্বয়, 

উত্তরাঘস ও মধ্য--এই পঞ্চ স্থানে 
হিরণ্য দর্শন কনিবে-- 

ঘে অগ্নি, মানবাঁদি প্রাণিগণের মধ্যে 

(জাঠর ) নিবসতি করিতেছেন, তাহার 
প্রীতির জন্য এই আছৃতি প্রদত্ত হই- 
তেছে, ইহা স্বন্দররূপে গৃহীত হউক । ১ 
যে অগ্নি সমুদ্রাদি জলের মধ্যে (বাড়ব) 

নিবমতি করিতেছেন, তাহার প্রীতির 

জন্য এই আছুতি প্রদত হইতেছে, ইহ! 

স্ন্দররূপে গৃহীত হউক ॥ ২ 
যে অগ্নি, যজ্ঞীয় কুশীদির উপরি 
( আছবনীয়াদি-পচন ) নিবসতি করি- 

তেছেন, তাহার শ্রীতির জন্য এই 

আহুতি প্রদত্ত হইতেছে, ইহা হুন্দর 
রূপে গৃহীত হউক । ৩ 



১৬কৎ মাধযন্দিনী শাখা। ৩০৫ 

যে অগ্নি, অরণ্যে (দাব) নিবলতি 

করিতেছেন, তীহার প্রীতির জন্য এই 

আহুতি প্রদত্ত হইতেছে, ইহা হন্দররূপে 
গৃহীত হউক । ৪ 
যে অগ্নি, শ্বর্লোকের প্রধান অভিজ্ঞ 

(সূর্য্য ) বলিয়া প্রলিদ্ধ, তাহার প্রীতিব 

জন্য এই আহুতি প্রদত্ত হইতেছে, ইহা 
স্ন্দররূপে গৃহীত হউক ॥ ৫ 
পাত্রীতে সিক্ত যে দধি মধু শু ঘ্বত, 

তাহা কুশাগ্রে গ্রহণ করত তদ্বারা পরি- 

শ্রিৎ সহিত সপক্ষ সপুচ্ছ অগ্নির মধ্যে 
এবং বাহিবে এই কণ্ডিকাঘয়াত্বক মন্ত্রদ্ধরে 
প্রোক্ষণ করিবে-_ 

১৩.১৪ কণিকা । 

যে অহুতাদ* দেবতারা যজ্জিয় দেব- 

গণেব মধ্যেগড বিশেষ যজ্ভিয, সংবশু- 

সরীণরণ্ ভাগ লাভ কবিয়াথাকেন, তাহার! 

এই যজ্ঞে মধু স্বৃত প্রভৃতি হবির অংশ 
স্ববংই পান করুন। ১ 
যে দেবতার! দেবগণেব মধ্যে প্রধান 

দেবত্ব লাভ করিষাছেন, ফাঁহারা এই 

গ অর্থাং যে বস্তা আছত হয় নই, তাহাও সেচ্ছা» 

মূলাবেই অদনকারী-.প্রাণ। প্রাণ দেবতাগ্া প্রতি 

ইন্্িয়েই বিদ্যমাদ আছেন এবং চক্ষুরাদি ইক্িফগণ 
স্গীয় ভোগের সম্নিক্ষলাভ কবিলেই যে কাহ।বও 
স্বাদেশ অপেক্ষা না করিষাই ভোগ কবিতে” প্রব্ুস্ত 
হন, ইহ! লে।কসিদ্ধ । 

1 সংবহ্পবে পস্পংদ্য যক্গ। 

ব্রদ্গের অশ্রে সতত বিদ্যমান*, যাহার । 

ব্যতিরেকে ফোন ধামইণ* সচেষ্ট হইতে 
পাঁরে না, সেই দেবগণ ছ্যুলোকে নাই-__ 
পৃথিবীতে ৪ নাই, ভাহার! প্রতি ইক্জিয়েই 
বর্তমান আছেন । ২ 

১৫ কণ্তিকা। 

এই মন্ত্র পাঠ করত এ চিতি হইতে 
অবতরণ করিবে--. 
হে অগ্নে!, তুমি প্রীণদ তুমি অপানিদঃ 

তুমি ব্যানদ, তূমি বর্টোদ এবং তুমি 
ধনদ ; তোমার জ্বালাৰপ আমুধ, আমী- 
দিগের বিপক্ষদদলকে সম্ভপ্ত করুন এবং 

আমাঁদিগেব জন্য 'পাবক' ও “শিব? নাম 

তোমার সার্থক হউক । ১ 

১৬ কণ্ডিকা। 

শালনতে প্রত্যাগমন কবিষা। শালীদার্য্য 

অশ্রিতে এই মন্ত্রে পঞ্চগৃহীত আীজ্য হোম 
করিবে-- 

“হে অগ্রে! স্বীধ অতিতীব্র শোচির 

দ্বার» পমস্ত যজ্ঞ বিদ্্কাঁবী ,দিগকে ক্ষষ 

কর এবং তাহাঁদেব'ধন আম!দিগকে 

ূ প্রদান কর। ১ 

ব্রহ্ম ঈশ্বর, বু ব্রক্ষা খত্থবক,। 

ধাম-শবীব। 
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১৭--২৪ কণ্ডিকা । | 
[ আত্মোপনিষৎ ] 

সগুুদশ হুইতে চতুর্ষবিংশ পর্য্যন্ত অক্ট | 

কণ্ডিকা পাঠ পুবংসর জুহতে ঘোঁড়শ 

গৃহীত আজ্য লইয়া শালাখীর্ধ্য আর্িতে 
.তদর্ হোম করিবে-- 
যে বিপ্বকর্ন। এই সমস্ত বিশ্রসংসাব 
আঁপন[তেই হবন কৰিঘ। নিষণ্ থাকেন, 
তিনি ধধিক্*। তিনি হেত” এস তিনিই 

আমাদিণের পিতা, পুনশ্চ তিনিই 

যৎ্বাঁলে এইরূপ জগৎসম্পত্ি ইচ্ছ! 
কবেনখা,তৎক্ষণাঁৎ নিজ একত্বকে আচ্ছন্ন 

করত হীনাবস্থ অনেকত্বে প্রবেশ | 
করেন %। ১ 
এই কিশ্বকর্্মাব কি অরধিষ্ঠান ৷ * আঁবন্তণ 

দ্রব্যই--ব1 কিকি! ক্রিষাঁই ব! কি প্রকাব 
যাহাতে এই উপধ্যধোভাগে দৃশ্যমান 
বিস্তুত ছ্যলোক ও ভূলোক স্থজন কবত 
ইহাদিগকে স্বীযঘ মহিমাতে আচ্ছন্ন 

গু অতীল্দিয ড্র সর্বন্দ, স্যক্টিকর্ত! | 
শ অগ্নিকপ স্ব-দ্ববপে জশদ্রপ হবির হবনকর্তী। 

$ পলরিত1। এভাবত। কর্ম।, পাত! ও হর্তা এই 

জ্িবিধই উত্ত হইল। 
গু "একোহ্হৎ বহু ন্যাং* এই সিস্থক্ষা । 

+ স্বয়ং পণ্ড পক্ষী কীট।দি স্বরূপ ধারণ ক:রন 

বা স্বীন্ন কেটে পণ্ড পক্ষী কীটানি শরীঃরর অস্তবে 
৮] বহিঃ ব্যাপ্ত হএন । 

১ বপিবার বা ঈাড়াইব:র অশ্রদ। 

শ” যেদপ ঘট নিম্মাণে মৃত্তিকা! জল চক্র প্রন্ুন্ঠি। 

যজুর্বেদ নংহিতা ।. ১৭তঅৎ 

রাঁখিয়। সর্ধবদর্শীভাবে সর্বত্র বিরাঙ্মান 
রহিয়াঁছেন ?1 ৯ 

এই বিশ্ববন্মী দেবতা একাকী, ইনি 
অধিষ্ঠানাবি শুন্য হইযা' এই ছ্যলোৌক 
ও ভূলোক স্থজন কবিয়া স্বীয বাহুৰধ়ে 

আক্রমণ করত স্থীয় পক্ষ,পঞ্জের ছারা 
আবৃত বাখিয়াছেনঞ্গ । ইহার চক্ষু সর্ববন্রই 
রহিযাঁছে, ইহাঁব মুখও সর্বত্র আছে, 
বাহ্ও সর্বত্র এবং পদও সর্বত্রশ । ৩ 

সে বনকিবপ। সে বৃক্ষই বা কিরূপ! 

যে বনেব যে'বৃক্গে বিশ্বকর্ম। এই দ্যাবা- 

পৃথিবা তক্ষণ কবিযা থাকেন ।? ছে 

মনীষিগণ । তোমবা মনে মনে এই 

স্কল বিষষ পর্যালোচনা কব এবং জার ও 

পর্যযালোচন। কব_যে, যিনে এই সমস্ত 

দৃশ্যাদৃশ্য ভূবন সকল ধাঁবণ 'কবিয়া রহি- 

যাছেন, তিনিই বা নিজে কিরূপ ?1 ৪ 

হে বিশ্বকর্দমন্! হে ব্বধাবন্ ! তোম।)ব 

যে সকল উৎকৃষ্ট ধাম আছে, যে 

সকল নিকৃষ্ট ধাম আছে এবং যে 
সকল মধ্যম ধাম আছে, তৎসমস্ত প্রকার 

ধামেই প্রন্তাবদ্ধন পুর:সর তুমি স্বযং 
মহাযজ্জে ব্যাপৃত আছগ্ঃ, য্তমানগণকেও 

এই সামান্য যজ্ঞে হবি: প্রদান বিষয়ে 
শিক্ষা দাঁও। ৫ 
* অর্থ/ৎ পক্ষী] মেরূপ স্বীয় অণ্ড পোষণ করে । 

1 এট মন্থী পুর্ব্ব মন্্রেব উতর | 

 এতাবভা ভুমি যাগ কার্ধে অভিজ্ঞ ভভএর 

এহিষয়ে শিক্ষকত। করিতে পাব । 



২৭কছ 

হে বিশ্বকর্মন্ ! হবিদ্বীব। এই চবাঁচবকে 
বন্ধন কবত তুমি স্ববংই এই দ্যাঁবা পৃথি- 
বীতে মহাষজ্ঞক কবিতেছদ্ছ, অতএব প্রার্থ 

নীযঘ--যে আঁমাঁদিগেব চাবিদিকে যে 
সমস্ত শত্রু আছে তাহার ম্বপ্ধ হউক এবং 
আমাদেব সৃক্ধির্ণ* মঘবাপট হউন। ৬ 
যিনি সমস্ত বাণিক্ডরিষেব অধিষ্ঠাতা, যিনি 

সমস্ত মনের নিযস্তা সেই বিশ্বকন্মী নামে 
প্রসিদ্ধ দেবতাকে আমবা! এই যত্দ্ 

কল্যাণার্থ আহ্বান কবিতেছি, সেই' সাু- 
কন্দী দেবতা বিশ্বের কল্যাঁণে নিষফতই 

নিযুক্ত আছেন, তিনি আমাদের সমস্ত 

আঁহ্বানই শ্রবণ কবিয়া থাকেন। ৭ 

হে বিশ্ব কর্মান্। পূর্বব পূর্ব প্রজীগণ 

তোমাকে উগ্র ও বিশেষরূপে আহ্বানীষ 

জানিয। যে প্রকাবে সম্যকৃ রূপে নম 

স্কাব কবিত, অদ্য আমিহ সেই প্রথান্থ- 
সবে, তুমি ভ্রাতা, তুমি অবধ্য [নিত্য] 
এবহ ইন্দ্র [ঈশ্বর ] জানিষ। তোমাকে 

হবি ও বর্ধন বাক্যে শীত কবিতেছি। ৮ 

২৫--৩২ কগ্ডিকা। 

পঞ্চবিংশতি প্রভৃতি ছ্াত্রিংশৎ পর্ধ্যস্ত 

+ এভাবতা এ কার্টোর বি-র্ঁদিগেক কিক্পুপ 
ঘমন আবশ্যক এবং এ কার্য্ের পুরোহিতেধ কিৰপ 
পুবস্কার আবশ্যক তাহ। অবগত আছ । 
1 হবিপশ্ডিত, এইতো যাগবিষষে প্রবাক পণ্ডিত 

বর্ধ ফাকে নিযুক্ত ঝহিক্। 
4 এানান,ন | 

মাধ্যন্দিনী শাখা । ৩ণণ 

অফ্টকণ্তিক! পাঁঠ কবত ফোড়শ গৃহীত 
আজ্যের অপরার্ঘ হোম কবিবে-_ 

চক্ষুরাদি সমস্ত ইন্ড্রিযের পাঁলধিতা! 
আদি দেবতাপ্প্রথমত স্থগ্থির মানস করি- 
লেন, অনস্তব জল ও তদনন্তব নমমাঁন 

এই দ্যাবাপৃথিবী উৎপন্ন করিলেন, পরে 
ইহাদিগকে দৃঢ় করিলেন অধুনা ক্রমেই 
গ্রথিত করিতেছেন | ১ 

সেই বিশ্বকণ্মী দেবতাকে বিমনাঞ্গবিহাযাণ* 
ধাতা্চ, বিধাতাধ, পবম * এবং সন্দ.ক+ 

বলা যাঁষ , যে লোকে- তাহাকে কেহ 

কেহ বহু, কেহ কেহবা এক বলিষ। 
তর্ক কবিয়া থাকে, সেই লোকের অধি* 

বাসীদিগেব জীবনাঁধার অন্ন এবৎ অভীষ্ট 

তিনিই সম্পাদন করিয়া থাকেন, সেই 

*লোকবাসীর! তাহার প্রসাদেই আমোদিত 

হইয। থাকে | ২ 

বিমি আমাদেব পিতা, জনিত, ধিধাতা।, 

যিমি আমাদের সমস্ত ধামই অবগত 

আছেন, যিনি এক হইলেও এই অনস্ত 

বিশ্বের নামকরণ কর্তা -ত।হাঁকে জানি- 

বাঁব জন্য পকলেই ব্যাকুল ! 1 | ৩ 

বিশেষ মনযুক্ত। 1 সংহর্তা। $ পালয়িতা। 

উতৎপাদয়িতা। » খাহাহুইতে উৎকৃষ্ট আর নাই। 

« সর্বদশর্ট।  -২ এই পৃথিবাদিতে ॥ 
শু অর্থাৎ, তীভানক আমব! কেহই জানিনা, কি 

আশ্চর্য) 1? 



৩০৮ যজুর্ধেদ সংহিতা । ১৭অৎ 

যে আদিজন্মা খধিগণঞ্* ভূয়োভুয় স্ততি 
বলে ক্ষমতাবান্ হইয়! ছ্যলোক, ভূলোক 
এবং অন্তরীক্ষ লোকে এই সমস্ত প্রাণি- 
বর্গ স্থজন করিয়াছেন, তাহারা আদি- 
সৃষ্টিতে সকলকেই সমভাবে সম্পত্তি 
প্রদান করিয়াছিলেন । ৪ 
এই পৃথিবী হইতে পবস্তাৎ_-দেবগণ ও 

অস্থরগণ সকল হইতেই পরস্তাৎ। তিনি 

প্রথমে জলদেবীদিগকে স্যজন করিলে 

যৎকালে তাহাব। প্রথম গর্ভ ধারণ করি- 

লেন, সেই গর্ভকি আশ্চর্য্য । যাহাতে 

এই পুর্ববস্তন দেবগণ দৃষ্ট হইয়াছিলেন 1৫ 
সেই জন্মশূন্য দেবতার নাভিতে একটি 

বীজ অর্পিত হইয়াছিল, যে বীজকে আশ্ষ 
করিয়া! এই সমস্ত ভুবন স্থিতি কবিতেছে, 
জলদেবীর্দিগের উহাই প্রথম গর্ভধারণ, 

সেই গর্ভে সমস্ত দেবগণ প্রকাশ পাঁই- 
লেক । ৬ 

যিনি 'তোমাদিগকে স্যজন করিষঠছেন, 

তিনি তোঁমাদিগ হইতে বিভিন্ন কিস্ত 

তোমাদের মধ্যেই আছেন, তোমর। যে 
হেতু নীছারে* এধং জল্পোেঞ্চ প্রাবত রহি" 

য়াছ অতএব ,অশুতৃপণা এবং উকথশাঃ-৮ 

* ইহারাই পুরাথদিতে মহীচ্যাদ্ি নমে বর্ণিত 

হইয়াছেন ইহারাই প্রজাপতি। 
+ অর্থাৎ নীহার সদৃশ অচিনস্থাষী জ্ঞানে । 
4 বৃথা জল্পনাতে। 

৭ পুর পৌত্র দি লাভেই পরিতৃপব। 
+* সর্কশ লালসা বজ্ঞানু্নেই পশিতৃপ্তু। 1 ২87 শাল ও ॥ 

হইয়া! বিচরণ করিতেছ সেই জন্যই 
তাহাকে অবগত হইতে অসমর্থ» 1৭ 

বিশ্বকন্্া প্রথমে দেবগণকে স্ুষ্ি 
করেন, গন্ধবর্বগণ তাহার দ্বিতীয় স্থপতি, 
ওষধিগণের উৎপাদন্নিতা পালয়়িতা ও 

পর্জ্ন্য তদীয় তৃতীয় স্থপ্ি,,পরে সেই 
পক্ভ্রন্যগণ অনেক স্থলে জলীয় গর্ভ 

ধারণ করিতে লাগিলেন। ৮ 

৩৩--৪৪ কণ্তিক1। 

অগ্নিচয়নানস্তর আহবনীয় বেদীতে ইধ্ম 
সন্দীপিত করিয়া চিতিস্ছলে আনীত 

হইলে ব্রহ্মা এই অপ্রতিরথসুক্তং পাঠ 
করত দক্ষিণদিক্ গরথে গমন করিবে__ 
আশু ৩,শিশানঃ ,বৃষভৎ » ভীমণ্ যনুষ্য- 

দিগের ক্ষোভণ* » সংক্রন্দর” অনিমিষ৯ 

যিনি ঘনাঘন১ ইন্দ্রনামে প্রসিদ্ধ, তিনি 

১ এন্তাবত] হুধের্যোদয়ে নীহার গলনের ন্যায় জ্ঞানো- 

দযে আঅজ্ঞানাবরণ দৃরীভুত না হইলে “আমার এই 

আমার এই”, ইত্যাদি বৃ! জণ্পনা দুর না হইলে 

এখং পুত্র পৌত্রাদি এঁহিক সুখে ও দ্বর্গদি পার 

লৌকিক ম্থুখে বীতরাগ না হইলে আত্ম-জিজ্ঞস। 

সম়ুদিত হইবে ন! সুতবাৎ আত্মজ্ঞান ভুর্লভ ॥ 
২ এই, ৩৩ কণ্ডিকা হইতে ৪৪ কণ্ডিক! পর্য্ত 

১২টা মন্তক্ষে অপ্রতিরথস্থক্ত কহে ) 

৩ শীঘগামী। ও বন্ততীক্ষকারী। ৫ বর্ষণশীল। 
৬ ভয়ানক দর্শন / ৭ ক্ষোভহেতু | 
৮ মুহুমুর্জ্জনকারী। ৯ উপর্,পন্মি বিদ্যুৎ 

১* নিবিড মেঘ । 
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কার্যে অদ্বিতীয়, যেহেতু এককালেই 
শত শত সেনা জয় করিতে পারেন । ১ 

হে মানবগণ ! তোমরা! এই সংক্রন্দন 
অনিমিষ,জিষ,৯, যুৎকার২,ছুস্চবনণ, সঃ, 
বব৫, ইযুহপ্ত* উইন্মেৰে প্রভাবে সেই 
€যাদ্ধ-দলকে* অনাষানে পরাঁভব কর-- 

তাহাদিগকে দুর কর। ২ 

দেই বশী”, সধুধন্, দোমপা, বাহু- 
শদ্ধাঁ১*, উগ্রধন্বা, অপ্রতিহত-প্রভাব, ইন্দ্র, 
ইযুহস্ত ও নিষঙ্গী দহ্যদলের৯১২ সহিত যুদ্ধ- 
সংক্রব করিয়া সংঅ্রবজিৎ হইয়। 

থাকেন। ৩ 

হে বৃহস্পতে ! তুমি রথে আরোহণ 
পূর্বক শক্রগথকে পীড়ন করত সর্বত্র 
গমন করিয়া থাক হৃতয়াৎ 'রক্ষোহা” নামে 

প্রসিদ্ধ । হে প্রভঞ্জন্! বিপক্ষ সেনা- 

গণকে যুদ্ধে জয় পুর্ববক বিনষ্ট করত 

আমাদিগের রথ সকলের রক্ষক হও। ৪ 

১ জয়শীল । ২ যুক্ধে গ্রস্ত । ৩ অজেগ্প ।* 
না 

$ বিপক্ষদলন । ৫ বর্ণ-শীল। 

৬ বঞ্জ নাধক বাণ হত্তে খাহার। ৭ তাপাদিফে। 

৮ যাহাকে হেল্গপে ধশ কম্িতে হয়, গাহাকে সেই |. 

ঢপেই বশ করিতে লমর্থ। 
» শর্বদাই যুদ্ধে প্রত্বত্ত। ১ বাহ্বাস্ফালনফারী । 
১১ মেখবুলের । 

১২ শত্ুবল-তখ্রকানিন্। 

১৩ এই যুদ্ধবর্ণনাদি যে, সমস্তই পক, তাহ! নিক্- 

দিতে ম্পষ্উই উল্লিখিত রহিয়াছে । 

মাধ্যনন্দিনী শাখা। ৩০৯ 

হে ইন্দ্র! ভূমি বল বিজ্ঞাঁয় ১১তুমি শ্ছবির*ঃ 
তুমি প্রবীর, তুমি সহস্বান্৭, তুমি ধাঁজীহ 
তুমি সমান, তুমি উগ্র৭, তুমি অভি- 
বীর» তুমি সহৌজা ৯, তুমি গোবিৎ১*-- 
স্বীয় জয়শীল রথে আরোহণ কর । ৫ 

হে সমানজন্ম। সখ্যভাবাঁপন্ন মেঘগণ ! 

গোত্রভিৎ ১১, গোবিৎ» বজবাহু, যুদ্ধজযী, 

স্বীযলে পবদল-মর্দায়িতা ইন্দ্রকে বেগ- 
বান্ কর--বীরকার্য্যে ব্যাপৃত কর১ৎ। ৬ 

যে ইন্দ্রদ্দেবতা, বিপক্ষ-দলনে নির্দয়, 
প্রসিদ্ধবীর, শতমন্যু১ ছুশ্চ্যবন, পৃতনা- 
ষাঁট১৪ তিনি এই রণক্ষেত্ত্ে স্বীয় গ্রভৃত- 
বলে এই গোত্রবুন্দকে ঘিলোড়ন করত 
আমাদের সেনাদলকে প্রকৃষ্টরূপে রক্ষা 
করুন।৭ 

'বৃহস্পতি নামে প্রসিদ্ধ দেবতা এই দেব- 
সেনাগণের নেতা! হুইয়! থাকেন যজ্দ্র- 
দেবত৷ ইহার দক্ষিণভাগ রক্ষা করত*সহ- 
চারী হুইয়া থাকেন, সোমদেবতা সর্ববা- 

শ্রেই চলিয়া থাকেন এই শক্রদল-মর্দন- 

১ পর বলাবল বেস । ২ বৃদ্ধ ।৩ বীরবর | 

৪ প্রসিদ্ধ বলযান্ । ৫ বেগবানৃ । ৬ শত্রুপরাভবকাবী । 

৭ উত্কট স্বভাব । ৮ বীরগণের নায়ক । 

৯ বন্ধ হইতে উত্পর। ১৯ পৃথিবীর ভদ্রাভদ্রবেত! । 
১৯ গোত্র - ম্ঘে, তাহার ভেদ্বকারী । 
স& তাহার লহিত যুদ্ধ কর। 
১৩ অত্যস্ত ক্রোবী। ১৪শত্তু সেনাগণের পরাভবক্ষারী । 



৩ ১৬ 

স্কারী ও চিরবিজয়িনী দেবদেনার মধ্যে 

প্রধানদল মরুদ্গণ । ৮ 

মহামনা, বিজয়ী ত্রিভূবন সংহাঁরে সমর্থ 

€ অভীষ্ট বর্ষণকাবী মহারাজ ইন্দ্রদেব- 
তাঁব“তথা বরুণ,দেবতার তথা আদিত্য 
'দেবগণের তথ! মরুদ, দেবগণের বল- 
প্রকাশক উগ্র ঘোষস্* দর্ববদাঁই সমুখিত 
হইয় থাকে । ৯ 
হে মঘবন্ ! আযুধ সকলকে উত্তমরূপে 

হুট কর, আমাদিগের আত্বীর্নদিগের মন 
সকল উত্তমরূপে হৃষ্ট কর, হে বৃত্রহন্ ! 

বাজিগণের বাজিনণ লক্ষ্য করিয়া তাহাঁ- 

দিগকে উত্তমরূপে হুষ্$ট কর, বিজধী বথ 
সকলেরও হ্র্ষধ্বনি প্রকাশিত হউক । ১০ 
যে সময়ে আমাদের রণ-পতাকা-সকল 

বিপক্ষদলের রণপতাকাগুলির সহিত 

সম্মিলিত-প্রায় হয়, দেই সমযে ইল্জ্র- 
দেবা আমাদের বাণপকলকে জয়শীল 
করুন এবং.আমাঁদের বীরগণকে 'বিপক্ষ- 
বীরগণ হইতে সমধিক বলশালী করুন, 
অধিক কি-দেবগণ আমাদিগকে রণ- 

ক্ষেত্রে সর্ব প্রকারেই রক্ষা করুন। ১১ 

হে অপ্রেখা! এই শক্রগণের " চিত্তে 

গ্রেববঘলের জয়! দেবদলের জয়11” এই 

কআস্কালন! বস্তত ঘোষস্মবজ্রনিঘোষ। 
1«বেগ গমন। 

অর্থাৎ উভয় দুল সম্মুখীন হব যুদ্ধারস্ত হয়।, 

খু ব্যাখি অথবা বেশ্য।। 

যজুর্থেদ সংহিতা + ১৭অং 

মোহের সঞ্চার করত ইহাঁদিগের গাত্র 
সকল গ্রহণ করিয়। পুনশ্চ অন্য শক্রদলে 

প্রবিষ্ট হওত তাহাদিগের হৃদয় ধন পুত্রাদে 
শোকে সমাচ্ছন্ন করত দগ্ধ কর, তোমার 

প্রভাবে তাহার] চিরদিন গাঁড়াম্বকারেই 
ঘূর্ণায়মান থাকুক । ১২ 

৪৫ কঠ্িকা্গ। 

হে খন্ত্রপৃতে শরব্যে 1শ" তুমি ধনু হইতে 
মুক্ত' হইবামাত্র পরসৈন্যে পতিত হও 
এবং পরসৈন্যে পতিত হইয়াই'শক্রগণের 
শরীরে প্রবিষ্ট হও, এই শক্রদলের 

একটিও অবশিষ্ট রাখিও না 1 ১ 

৪৬ কগ্ডিক। 4 

হে হে যোদ্ধ,গণ ! অক্ষুব্চচিত্তে পাব- 
সৈন্য আক্রমণ কর, তোমর! অবশ্যই 
জয়ী হুইবা, ঈশ্বর আমাদের পক্ষেই 
কল্যাণ প্রদান করিবেন, তোমাদের বাহু 
সকল অত্যুগ্ত হুউক--যেন কে।নরূপে 

তিরস্কৃত ন্! হয !₹ 

* পঞ্চচত্বারিংশৎ্খ হইন্চে অঞ্টচত্বারিংশ পর্ধ্যস্ত 
চারি কগুক'র (বিনিয়েগেব বিশেষ উল্লেখ নাই 

পরস্,অর্থানুসারে বোধ হয প্রথমটা বাণ প্রয়োগের 

মন্ত্র, দ্বিতী্রটী যোদ্ধুগণচক উত্তেজিত করিবার মন্ত্র, ' 
তৃতীয়টী নেন! নায়কগণকে উত্তেজিত ফারিবার মন্ত্র 
এবংস্তুর্থটী ঈশ্ববের নিকটে জয় প্রার্থনা করিবার 
মন্। 
1 প্রাণ হননকারী শরম্য়তীরকে শরব্যা বলাযায়। 



৫২ ক. 

৪৭ কণ্ডিকা। 

হে সেনানায়কগণ! এ যে শক্র-সেনা- 
গণ আমাদিগের সম্মঘখে বিপুল ম্পদ্ধা- 

সহকারে অগ্রমব হইতেছে, উহ্বাদিগর্তক 
অন্ধকাবে সমীচ্ছন্ন কর,-এরপ নিষ্কন্্মা 

অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন কব যাহাতে উহার! 
আত্মপর জ্ঞান্ত শুন্য হইয়! পরম্পব অস্ত্র 
চালনেই বিনষ্ট হইয়া যায । ৩ 

৪৮ কণ্তিকা। 

যে বণক্ষেত্রে বরগণ কর্তৃক পবিত্যক্ত 

খাণ সকল শিখাশুন্য অতিচঞ্চল বালক- 

গণের ন্যায ইতস্তত ভূষেো ভূয় পতিত 

হইতেছে, এতাদুশ এই মহাহবে পর্বব 
বাক্যেব আধিপতিক্* ও অথগ্ুনীয-শক্তি 
ঈশ্বর আমাদিগেব পক্ষে কল্যাণ বিধান 

করুন- সময়ও আমাদেব পক্ষে অনু- 
কুল হউক । ৪ 

পোপ আপ 

৪৯ কণিকা ॥ 

এই মন্ত্রে পুবোহিত রাজাকে বাঁ সেন? 
পতিকে কবচ পরিধান কবাইবে-_ 

হে ক্ষত্রিষবর ! এই বন্ম দ্বার] তোমাব 

মন্স্থান সকল আচ্ছাদন করি, ব্রাহ্মণ 

দিগেব রাজ লোম তোমাকে অন্বতে 

সিঞ্চিত করুন, বরুণ দেবতা তোমা 

 এতাবতা ৰাক্যে তাহার স্ততি অকিঞ্িংকর | 

মাধ্যন্দিনী শাখ।। ৩১১ 

হৃদয় শ্রদূঢ় করুন এবং অন্যাশ্য দেব- 
তাঁরা সকলেই এঁকমত্য অবলম্বন করত 

তোমার বিজ্য যাত্রা অনুমোদন করুন 

--তোমাকে সমুৎসাহিত করুন । ১ 
পপ পাপা 

৫* কণ্তিকা। 

উদুম্কুর তরুশাখার প্রাদদেশমাত্রী খণ্ড- 
ভ্রয অশুক্ষ সমিৎ একরাত্র ঘ্ৃতে সিক্ত 

বাখিয়! এতদাদি কণ্িকাত্রযে এ সমিভ্রয় 
শালাদাধ্য অগ্রিতে হবন করিবে - 

হে সর্ববপ্রকাবে আজ্যতৃপ্ত অগ্নে! এই 
যজমানকে মানসিক সমুন্নত কর, বিপুল 
এশ্বর্ের অধিকারী কর এবং পুত্র 
পৌত্রার্দি বদ্ধন করত বহু-পরিবাঁর কর ।১ 

৫১ কণ্ডিক। 

হে ইন্দ্র এই যজমানকে যথেষ্ট উন্নত 
কর»_-ইনি সজাতীযদেব মধ্যে প্রাধান্য 

লাভ করুন, ইহাকে বাকৃপ্রয়োগবিষয়েও 
তেজস্বী কব, ইনি দেবগণের, ভাগপ্রদ 

হউন ।হ২ 

৫২ কণ্ডিক1। 

" হে অগ্নে! আমব! যে'যজশানের গৃহে 

হুবিংপ্রদ্দান কার্ধ্য সম্পন্ন কবিয়া থাকি, 

তাহঠুৰ বুদ্ধি কব, য়জ্ভিষ দেবগণ 

তাহাকে ঈদৃশ বর প্রদান করুন-_-যাহাতে 
ঠিন সর্বত্র প্রাধান্য লাভ করেন এধং 



৩০২ যজুব্বেদ সংহিতা । ১৭ অং 

বৈদিক কার্যে যশোলাত করিতে সমথ ূ হবি প্রদান কবে, তৎকাঁলে অগ্ন সম্যক 
হএন। ৩ প্রদীপ্ত হইলে, অভিশয মহান্, যজ 

মানেব দীক্ষালন্ধ ও উকৃথ শম্ত্রা্দ 
দ্বীব| নির্বাহ এই যজ্ঞ অবশ্যই স্ততি ৫৩ কণ্তিকা। 

হোতৃকর্তক পূর্বোক্ত মন্ত্রাট বাবত্রঘ | পাত্র হযেন। ২ 
পঠিত হইলে পৰে প্রতিগ্রস্থাতা এইমন্ত্র | এই দেবত্রী*, শ্রীমনা।% শতপযা॥ 
পাঠ পুব সব প্রস্থলিত ইথ্ শানাদার্য্য | যজ্ঞ,__দৈব্যণ, ধত্র + জো৯-- যে অগ্নি 
হইতে গ্রহণ ককত উর্ধে উত্তোপন | দেবতাব প্রীতিব জন্য অনুষঠিত হইযা 

কবিবে-- থাবে» দেবতাব। সেই যল্দিয অগ্নিকে 
হে অগ্নে! দেবতাব! তোমাকে চিতিব | শরণ কবত চিতিস্তানে গমন কবিতেছেন 

ওভাবে উদ্ধে ধাবণ ককন। হে উর্ধাষ | এবং দেবশণেব অচ্চ না কবিবাব বাদ 
মান আগ্ন। তুমি বিভাবস্থ নামে প্রপিন্ধ, | নাতেই ইহাবা৷ অত্র উপস্থিত হইবা 
আমাদিগেব কল্যাণকাবী হও- আমাঁদেন | ছেন। 9 

প্রতি স্থমুখ হও । ১ এই ভুবীয যজ্ঞ, শে কালে দেবগণের 
টি অশীগ্লিনতৎ সস্কত হবনীয হবিব 

হবনে প্রবৃত্ত হইবে,তগুকাল এই 
যজ্ঞ ভইতে কতকগুল আশার্ববাব্য 

সমু খত হইযা! আমা দগকে প্রীত 

| 

| 

৫০--৬৮ কণিকা । 

অনস্তব ব্রহ্গা, হোত।, অধ্বযুযু? প্রতি 

প্রস্থাতা ও যজমান, এতদাদি পঞ্চ কণ্ডি 

কাত্মক পঞ্চ মন্ত্র পাঠ কবিতে করতে | ককক।৭ 

চিতি স্থানে প্রতিণমন কবিবে__ 

পঞ্চ দিগেদেবীবা আমাাদগেব যজ্ঞ, বক্ষ ৬ দেবগণেহ আশয + শুতাস্ত কব? 
ককন, সম্পন্ভব দ্বাব! পবিপুক্ট কক্ন 

এ্রেক* শামাদ্দব জউবুঞ ণভবাক তড রন রর 
কন ও নভ শানতক 4৯ 1ম।ন কৰ্কন॥ ১ |. ৭ ৩ ত ভপঃ পি্প্যা হব ছাব। পৃশিব্াদির 

্ রক্গণকাবী _- প্রীতিশ্দ 
বত তত যৎ্কালে দেবতাবা অতিতভপ্ত ঘর্ম | _ বনজ চতুর বিভক্ত হই বথাকে। প্রথমত অবস্থা 

গ্রহণ পুবঃসব অগ্িব অর্চনা কবেন বা | কতৃক আশ্র ব। হয দ্বিভীগ অন্নীধ কর্তৃক প্রত্যা 
চি ০ রিল ্ 

শ্রাবণ ভৃতীন অব্বয্যু কর্তৃক প্রৈষ অথব৷ ব্রহ্ম কর্তৃক 
গজ এ ক্ছলে দেবতা শব্দে খাতুন 111 ডে 

সখ জপ তনস্ত হে! € তরা* ॥ ৩৭শ অধায্য দি ঘন্মগ্তহণ প্র লী স্পট | এ কাহার রহ রর 
হো।মপ্ক তুকীয় ষক্ত বল। খায় । 

জন্সিত হৎ ব। 

1দধভুপ্ধ মরু ৩১ পাক দশ িবঅগাক! 



৩৩ ক মাধ্যন্দিনী শাখা । ৩১৩ 

হে অগ্নে! রশ্মিপুঞ্জফপি» কণকবর্ণ | ছ্যুলোকের মধ্যে উপস্থিত হয়েন ; তু 

প্রভীশালি, সূর্ধ্যনামে প্রসিদ্ধ তোমাঁঝই | কালে বোধ হয় যেন বিশ্ব-শিল্পী এই 

জ্যোতি প্রতিদিন পূর্বদিকে উদিত 
হইয1 থাকেন, যিনি পোষণকার্ধ্যানুৰপ, 
পুূষা নামে অভিহিত হওত যথানিষমে 

সমস্ত বিশ্ব ভ্রমণ কবত রক্ষা কার্য; 

সম্পন্গ করিতেছেন । ৫ 

৫৯, ৬০ কৃণ্ডিকা। 

অধ্বযুর্ট এতদাদি কণিকা "পাও 

কবত আ'মীধ্ গৃহের দক্ষিণাদিকে পৃষ্তির 

সহিত নংলগ্ন পৃশ্রিঞ্ উপধান করিবে-_- 

ছুমধ্যচাবী, বিশ্বমানকারী এই দেবতাণ, 

স্বীয় জ্যোতিহত দ্যাঁবাপৃথিবী ও অস্ত- 

রীক্ষ পবিপুর্ণ করিতেছেন ইনিই পূর্বব 

এবং পশ্চিম কেতু অবলম্বন কবত 

তঞ্মাধ্যগত সমস্ত বিশ্বাচী ও ঘ্বৃতাচী 

পরিদর্শন কবিতেছেন । ১ 

যে দেবতা বৃষ্টিব দাবা .সেক্তা, যিনি 

উদ্য়কালে নীহাব গলনেব দ্বাবা ব্েদন- 

কর্তা, যিনি প্রথমত পূর্বদিকে উদিত 

হইয়াই অরুণবর্ণ হওত ছ্যুলোকে প্রবেশ 
পৃর্ববক উডূডীয়মান হযেন ও ক্রমে 

চিত্রব্ণ বল প্রস্তর খণ্ড 

এন্ছলে হৃর্ঘা বণে এ প্রস্তরের স্ততি হইতেছে | 
বিশ্বাচীলুসেদি সকল, গ্ব্তাচীস্ক্ুক্সকল। 

বিচিত্র হীবককে ব্রহ্মাণ্ড গুহেব শোভার্থই 
এই স্থানে স্থাপন কবিযাঁছেন; এইরূপ 

ক্রমে ভ্রমণ কবিতে কবিতে হ্যুলোক, 

ভূশোক এবং অন্তবীক্ষ লোকের পর্য্যন্ত- 

ভূমি পর্যন্ত বক্ষা করিয়া! থাকেন । ২ 
স্পা পিস 

৬১--৬০ কপ্ডিকা। 

পৃর্মি শিলাখণ্ডকে কোন গুপ্ুস্থানে 

গোপন কবিয়া এতদাদি কণগ্ডিকা চতুষ্টষ 

পাঠ করত সকলে চষনে গমন কবিবে-_ 

যে দেবতাঁৰ কীন্তিপ্রভা আসমুদ্র 
দেদীপ্যমান বহিষাছে, বিনি বথিদলের 

মধ্যে একজন প্রধান রথী, যাহাব প্রসাদে 

আঁমব! অন্ন লাভ কবিযা থাঁকি+ যিনি 

সাধুগণের প্রতিপালবিত!,- নেই ইন্জ্ 

দেবতাকে আমবা স্তব কবি। ১ 5 
দেবগৃণেব "আহবানে প্র যজ্ঞ, দেব- 

গণেব জন্য হবি বহন করুন, স্থখনমস্তেব 

আহ্ব(নে প্রবৃত্ত যজ্ঞ, দেবগণের জন্য 

হব বহন করুন, যাগ কাধ্যে প্ররুন্ত 
অগ্নি দেবতাও দেবগণ্েব জন্য হবি 

বহন করুন । ২ 

ইন্দ্র, আমাদিগকে প্রচুব অন্ন প্রদান 
করুন--যাহাতে আমনা, অক্রেশে উদ্ধীহস্ত 
হয়! যথেষ্ট দান করিতে পাবি এধং 
/মাদিগের শঙ্গগণকে এতাদুশ অ-্য 



৩১৪ যজুর্ধেদ সংহিতা ১৭ জৎ 

করুম যাহাতে তাহার! উদরাম্নের জন্যও | ছ্যলোক, যাহা স্বর্গ নামে প্রসিদ্ধ, 
প্রদারিত-কর হইয়া ছ্বাবে দ্বাবে ভিক্ষা | তথায় গমন করিব এবং তথা হইতে 
করত ম্ব স্ব জীবনকে ঠিরস্কত ভান | উন্নত হুইয। জ্যোতির্লোকে গমন 
করুক । ৩ করিব । ও 

দেবতার আমাদিগের , উন্নতি. এবং | যজমানেব! সর্বফলধাঁবাবর্ধী যজ্ঞেব 
'অশ্পচ্ছক্রগণের“অবনতি করুন ও দেশে | প্রসাদে প্রথম ভূলোকে পরে অন্তরীক্ষ 

' অন্নের বৃদ্ধি করুন'। ইন্দ্রাগ্ী দেবতারা | লোকে অনন্তব ছ্যুলোকে উপস্থিত হএন, 
শক্রগণকে নানাগতি করিয়া বিনষ্ট | তথায উপস্থিত হইলে অধস্তন লোকের 
করুন। ৪ কোন রূপ ভোগেবই আকাউক্ষ। থাকে 

না, তদনপ্তব তুবীধ' লোকে উপস্থি্ 
হইলে আর কোন 'রূপ আকাউক্ষাই 

৬ সপ 

না নন ট রী থাকে না । ৪ 

রা ণ চা ঞ্ক হে অগ্নে। তুমি যেহেতু দেবলোঁকের 
করত চিত্যারোহণ করিবে এবং মর্তালোকেব চক্ষু স্ববপ হইতেছ 
হে ক | রা ডি রা অতএব দেবযাগে প্রবৃত্ত আমাদের অগ্রসব 

করত চিত্যাগিতে আরোহণ বর, হহা- । হও ভূপ্ুগোত্রীযগ্রণেব সহিত যাগে প্রৰৃন্ত 
কেই স্র্গারোহণ বিবেচনা কর তোমবা ; জমানগণ ভোমাৰ প্রসাদে সকল্যাণে 
ইহারই ফলে অন্তরীক্ষের উপবি স্বলেণকে _ 

স্বর্গ লাভে সমর্থ হউন । ৫ 
গমন পূর্বক দেবগণের সহিত মিলিত 

হইয়। বাস কবিতে সমর্থ হইবা।৭১ 
হে উখ্য অগ্রে! এই পূর্ববদিক্ লক্ষ্য 

করিয়। প্রকৃষ্ট রূপে গমন কর, অগ্থে ! 

তুমি এই চিত্যাগ্রির পুরোবর্তা অগ্নি হওত 

স্বায় প্রভার! সর্ববদিক্ প্রভীন্বিত কর, 

বিদ্বনূ! আমাদিগের দ্বিপদ ও চতুষ্পদ 
গণের জন্য যথেষ্ট অন্ন গ্রদ!ন কব। ২ 
আমি (জমান) আশা করি--পুথিবী 

হইতে উন্নত হুইয়! অন্তরীক্ষে 
করিব, অস্তরীক্ষ হইতে উন্নত হা 

পা শী 

৭০১ ৭১ কণ্ডিক। 

, অধবর্যু স্বয়মাতৃগ্েন্টকাৰ উপরি প্রতি 
্রস্থাতার দ্বারা সেই উথ্য অগ্নি ধাব 

করাইয়া কৃষ্ণ বর্ণ অথচ শ্বেত-বৎস। 

গ্রাভীব ছুগ্ধ স্বগ্নয় পাত্রে দোহন পুর;- 
সর তদ্দবার! ন্বযযমাতৃগী সিঞ্চন করত 

এতদাদি কণ্ডিকাদ্ধয় পাঠ করত ইধ্ান্থ 
অগ্নিতে হোম করিবে-- 

হে উখে! দিবা ও রজনি যেরূপ 



৭৫ ক 

এবাস্তকবণ অথচ বিভিন্ন প এবং 

পবস্পব আলিঙ্গনে চিবপ্রবৃপ্ত, এই ইপ্ 

ছষও সেইকপ, ইহাবা তোমাকে একটি 
শিশুব ন্যাঘ কবিষা ক্রোডীকৃত কবি- 

তেছে। উপরিতন ছ্যুলোক ও অধস্থ 
ভুলোকঃ_এই উত্য োকেব মধে 

অন্তবীক্ষে 'উলোলিত এই উখ! অতীব 

শোভাকব হুইযাছ্ছে । ধনপ্রদ দবগণ 

এই উথ্য অগ্রিকেধাবণ ককন । ১ 

হে অগ্রে। তুমি বহুমস্তক, তোমার 

অনেক চক্ষু তোমার বহু প্রাণ, তোমাৰ 

বহু ব্যান, তুমি বহুতব সম্পত্তিব অধি 

কাবী, আমব! যথেষ্ট অন্ন লাভ কামনাষ 

তোমাব প্রীত্যর্থ এই হবি প্রদান করি 

তেছি,_-ইহা স্থন্দবকপে গৃহীত হউক। ৎ 

৭২, ৭৩ কগ্ডিকা। 

ঘাসপ্ততি ও ত্রিসপ্ততিতম কগডিকাদয 

"পাঠ পুব্বক স্বযমীতৃ্ীব উপবি বষট 

কাব উচ্চাবণপূর্ববক অগি স্থাপন কবিবে _ 

হে অশ্নে! তুমি গকত্মান্ হ্থপর্ঘ হই 
তেছ এই ভূপুৃষ্ঠে স্থিতি কব, স্বীয 
আভাতে অন্তবীক্ষ পবিপুর্ণ কব, স্বীয 
ভ্যোতিতে ছালোক উত্তভ্তিত কর এবং 

স্বীয তেজে দিক সকলকে স্দূঢ কর । ৯ 
হে অগ্নে। বিশেষ পে আহুযমান 

৬ নুমুখ। 

মাধ্যন্দিনী শাখ। । 

তুমি হ্বপ্রতীক্* হুইযা পূর্ববদিকৃদ্য স্বীয 

৩১৯৩ 

সাখুআসন পবিগ্রহণ কব । হে বিশ্বে 

দেবা দেবগণ। এব* হে যজমান। 

তোমবা এই উত্তন্দিকে* দেবগণেব বাস 

স্থলে উপবিষ্ট হও । ২ 

শশী 

৭8 কণ্গিকা। 
আশ্রি নিখানানন্তব অধ্বয্যু সেই অগ্নিতে 

এইম্ান্্ শামিলী সমিহাঁ আধান 
কবিবে-- 

ববণীষ সরিতৃ দেবতাব যে, পীনা বন্থ 

ধাব পথ রপ্রদা মহতী ধেনুকে কণখধি 

দোহন কবিযাছিলেন, আমিহ বিশ্বজন 

হিতকাবিণী বিচিত্রা সেই ধেনুবপা 

স্ুমতিকে ববণ কবিতেছি | ১ 

৭৫ কণিকা । 

অনস্তব এই মন্ত্রে বৈকস্কতী সমিৎ 
আধান কবিবে-- 

হে অগ্নে। আমবা! তোমা পবমলোকে, 

স্থিত আদিত্য স্বব্পেব প্রীতির জন্য 

হবি বিধান কবিষ' থাকি, তন্গিনলোকস্থ 

বিছ্যু স্ববপেব প্রীতিব জবন্যও ভ্তোম 

মন্ত্র পাঠ পুর“সর হুবি বধান কবিযা 
থাকিঃ হে অগ্নে। যেহেতু তুম বিশেষ 

১৬ শতপাখ ত্র ক্ষণে শ্রও হইয় ছে__*উত্তবদ্দিকৃকে 
বর্গ বশা খায়, দেবগণ এইস্ষলে বাঁ ফবেন* 

(৯২১৩৩ ) 

* শমী (সাই) কষ্ঠ। 



৩১৬ 

প্রজ্র্লত হইনে খাত্বকূশণ তোমাতে 

তশহ্্ প্রদান কবিবেন অ-নএব তৃমি 

ষে স্থান (চ ত হইতে উদগত" হুইতেছ 
তামবা তাহাঁ-ও অচ্চন! কবিষা থাকি । ২ 

৭৬ ঝগ্িকা। 

তদনস্তব এই মন্ত্রে ওঁদুন্ববী সমিৎ 

আখন কণ্ককে-_- 

হে চিণ্দণ শর । ভোমাকে প্রজ্ব 

নিন কক] ভশাছে অধনা অক্গআ্র সুমী « 

প্রদান দ্বানা সগ্যক প্রদীণ্ত কৃণ হুই 

(ছে? 

হবি প্রদান “বিনেছেন ৩ 

৭৭ ৭৮ কিক] 

এবপে এ মদ খন ক্যা! এতদাঁদি 
কুদাঁযে আস লালা আঞ্ততধ্য প্রদান 

কনিক্ে 

চে গ্রে! শেপ কোন অশ্বাবোহী 

“বিষ লাশ্বব সেবা *ম্প দনে ব্যশ হম, 

যেকপ শোন কামুক ন্বপয চ ড্িলাষ 

পম্প দনে ল্যগ্র হাঃ ভমব। তাদ্য সেই 

নার্প আত ব।শণ্চিন্ত ও অশীন কতৃব্য 

জানে শাক্সাৎ ক গুদ স্তোম পমভেব 

দ্বাবা ০নোমাঁর তুষ্ি সাধনে বাগ্র হই 
যাঁছি। ১ 

গ্জনদমত্কবষ্ট। 

যজ্বেদ সহহিতা। 

থ “কণ* তোধাতে ভূযোডূয | 

০. 

5৭ তা 
আমব। বিশেষ মনোনিবেশ সহকারে 

এই চিতিস্থ অগ্নিকে আহুতি দ্বাবা প্রীত 

কবিতেছি, ভবসা করি (এই আহুতির 

ফলে) খতারুধ*্ এবং বীতিহোত্র দেব 

গণণ* অবশ্য এই যজ্জে শগমন কবিবেন। 

এই ভূমা বিশ্বেব যিনি অধিপতি সেই 
বিশ্বকর্মা পবৰম দেবতাকে আম্বা প্রতি 

| দিনই ত'নুপম হবিদানে প্রবৃত্ত আছি । ২ 
শে 

৭৯ কগ্ডিকা। 

অক পূর্ণ ঘ্বত লইয! এই মন্ত্রে পূর্ণাহুতি 
হোম কণনবে-_- 

হে অগ্নে। তোমার সর্মৎ সপ্তঞ্ক 

তোম্বু জিহ্বা সপ্তখুঃ তোমাব খণ্ষ 

সপ্ত তোমাব প্রিষধম সপ্ত- তোমাব 

গজ আিলা যজ্ঞঠহতি ভোগে এব* কেম স্যতি 

শ্রবণে য হ বা পরিপুষ্ট হএন তীহাদ্দিগকে খত বৃধ 
বলাষ 

1 ভর অহুকি পাই-ত অভিলাষ ক রন। 

£ শমী, বৈন্ম্কতী, ও৫স্বপী, ঈবহী পালাশী, লৈয 
তশেহী, ও অশ্ববী-এত সপু প্রলণশর কাষ্টথণ। 

থাকালী কব লী ম নাক্ষব!, বিলোহিত! সধ,মবর্ণ।» 

হ্যশিক্িনীও ল মনা এই সপ্তনামে পবিচেয়া 

সপ্ত প্রক্কার শিখ ক সপদ্দহবা কহে | 

শ"মবীচী ল্রন্রি পশস্তা পুলহ অস্ত্র! ৰশিষ্ঠ ও 

ত্রতু খধি শ দর্শক মবীচাদির বিশেষ বিবরণ 

দেৰভাতাতব দন্টীব | 
চর আহবনী [াহ পতা, দুক্ষিণাগি, সভ্য। আবসথ 

প্রাঙ্গ হিত ও মী 



৮৬ ক 

খত্বিক্গণ সপ্ত, তোমাৰ যজন প্রকরণও 

সপ্ত, তোমাব উৎপত্তি স্থানও সপ্তণ' _ 

তামাব এক আছৃতি দ্বাবাই তৎনমস্ত 

মাধ্যন্দিনী শাখা । 

ঘ্ৃতপুর্ণ হউক এই আছুতি হ্ৃন্দব বপে | 

গৃহীত হউক । ১ 
 ৮পিসস পাশ 

৮০--৮৫ কণ্ডিকা। 

এতদাঁদি' ছযটি কণিকা পাঠ কব 
খিচত্বাবিশ মকদ্দেবতাব এ স্থলে, এব 

৩৯ অধ্যায়ের 9ম কণুকা পাঠপূর্ববক 
অপর সন্ত মরুঞদ্দেবতাব, অবণণ্য ৮, 

আঁবাহনপূর্বরক পুঁবোডাশ হোম কবিবে _ 
শুক্রন্োতি১, চিত্রজ্যোতি২, সত্- 

জ্যোতিও, জ্যোতিক্ষীন্৪, শুক্র, 

খতপ!৬ এবং অত্যংহা৭ নামে প্রসিদ্ধ 

সপ্ত মরু দেবতাবাঁও এই হজ্জে 

আগমন করুন ইহাদের প্রীতিব জন্য 

এই হবি আহত হইতেছে, ইহা সুন্দর 
শরূপে গৃহীত হউক । ১ 

ঈদৃক্৮, অন্যাদৃকৃ৯, সদৃকৃ১০, প্রতি- 
সদৃকৃ১১, শিত্র১২, লম্মিত১৩ 

সভব১৪ নামে শ্রমিদ্ধ সপ্প মনত 

ত!বা9 এই যজ্ছে জ।গ”৭ করন _ইহ।- 

দেব শ্রীতিব জনা এই হবি আহুত হই- 

5 হোতা, প্রশান্ত ত্রহ্মণাচ্ছংশদী পোতা, নে, 
আনীত, ও অচ্ছবাক। 
+অপ্নিটাম, অভ)গ্সিষ্টোম, উক্থ, ষোড়শী, অতি 

রাত, আতোর্যাম ও বাজপে। 

$ সপ্তগিতি । 

এবং 
পাল ও 

৩১৭ 

তেছে* ইহা স্থদ্দবন্ধপে গুহীত হুক | ৭ 
থাত১৫, সত্য১৬, গ্রুব১৭ ধরুণ ১৮, 

ধর্ত।১৯১ বিপ্ুর্ত।1২০ এবং বিণাঁবষঃ ১) নামে 

প্রসিদ্ধ সপ্ত মরু এই যজে 

আগমন করুন ইহ্।দেব প্রীতিব জনা 

এই হবি আহত হইতেছে, ইহা *ম্যক্ 

গৃহীত হউক।৩ ূ 

খতভ্িহ২+, নতাদিহ ৩, সেনজিহ 8, 

স্থযেণ-৫, অন্তিমিত্র,২৬, দুবেঅমি ত্রৎণ, 
এবৎ গণ ৮ নামে গ্রনিদ্ধ সপ্ত মকৎ 

দেবতাঁও এই যঙ্ছে আগমন ককন - 
ইহ্াদেন শ্রীতিব জন্য এই হবি আন্ত 

হইতেছে, ইহা। সমযক্ গৃহ;তি হ টা ৪ 

ঈদৃক*৯, এতাদৃক্ষ৩০, নদূ ক৩১+ এতি 

নদৃক্ষ৩২, মিত৩৩, সম্মিত৩৪ এবং 

সভব৩৫, ন।মে প্রসিদ্ধ সপ্ত মরুৎ দেব- 

তাও এই যজ্ঞে আগমন করুন -ইহা- 

দেবপ্রীতিব জন্য এই হবি আহ্ত হই 

তেছে হহ সমাক্ গৃহীত হউক | ৫ 

স্ব্বান্০৬, প্রঘানা৩৭, সান্তপন ৩৮, 

গ্হমেবা৩৯, ক্রাড়ীও০ শানা৪১ 

উজ্দেবী৪ ২ &িদ সির 

দেবত! 

এব 

ননে শক্ত ৫ সঃ 

' দেবতার ও এই যজ্ঞে আগমন ককন-_ 

ইহ্মদের এীতব জন্য এই হবি আহত 

হইতেছে, ইহা সম,কূ গৃহীত হউ₹ ৬ 

গ এতদনভ্ব ৩৭শ আধার ৭ম কাগকা মক 
১ 

মানতে উপ্রে নানক সপ্ত মঞ্দেবত(ব আন্তি 

++ সাকল্যে উনপর্চাশৎ নবদেবভাব আহতি [অরণ্যে প্রদত্ত হইবে অতএব এএ মহকে 'বিসুখ 

প্রদন্ত ছুইৰে। বস্থবকঙ্তে। তশ জঙ "লহ দেখা 



৩১৮ 

৮৬ কগ্ডিক1। 

পরে অপবর্গকণ্মান্তে এই মন্ত্র জপ 
করিবে-- 

দেবলোকের প্রজা এই মরুদগণ যেরূপ 

ইন্জ্রের অনুগমন করিয়! থাকেন, এইরূপ 
মনুষ্লোকের প্রজা! এবং 'দেবলোকের 
প্র! উভয়রূপ প্রজাবর্গই যজম্ানের 
অনুগামী হউন । ১ 

৮৭ কণ্ডিক| ॥ 

তদনন্তর এতদাঁদি অধ্যায় শেষ পর্য্যস্ত 

ত্রয়োদশনটী দ্বতস্তরতি মন্ত্র অধবযু/ যজ- 

মানকে পাঠ করাইবে__ 
হে অগ্নে! ভূলোকের মধ্যে বর্তমান 

তুমি ঘ্বতরূপ ছুগ্ধে পূর্ণ স্ৃতরাঁং পীন ও 

যজুধেদ সতাহতা। 

চতুঃশৃঙ্গ গৌর 

১৭ অৎ 

র্ ৮৯ কগ্ডিকা। 

ঘ্বত-সমুদ্র হইতে মধুমান্ কল্লোল উদগত 

হইতেছে, এই কল্লোল অগ্নিতে যাইয়া 
অস্ৃতত্ব প্রাপ্ত হইতেছে, এই ঘ্বতের 

গুহ্য নাম 'দেবজিহ্বা”&এবং অপর একটি 

নাম 'অমৃতনাভি'ণ" ৩। 

৯০ কণ্ডিক!। 

আমরা পদ্য এই যজ্জে নমক্কাব পুরঃসর 

ধারাপাত পূর্বক ঘ্বৃত নাম কীর্তন করি- 

তেছি, ব্রহ্ম! ঈদৃশ শ্রদ্ধা সহকাবে এই 

প্রশংসনীয় নাম শ্রবণ করুন, যাহাতে 

দেবত% ফলপ্রদান 

রসবান্ স্তন* হইতে পতিত ধারা পান | করেন । 
কর। হে বেগবন্! যধুমৎ সযুদ্রিয় 4 

উৎসরূপ সদনেণ* প্রবেশ কর । ১ | ৯১ কণ্ডিকা । 

সস 

৮৮ কণ্ডিক। 

স্বতই ধাহার যোনি, যিনি ঘ্বতের 
আশ্রিত, ঘ্বত যাহার ধাম--অদ্য আমর! 

সেই অগ্নিকে ঘ্বতে অভিষিক্ত দিতো 

ছে বুষভ । এঁই হবি লক্ষ্য কবিয়া দৈব- 
গণকে আবাহন কর এবং আগত তাহা 

দিগকে পরিবেষণ কর । ২ 

*ক্ক। 1 চয়ল গৃহে, 

এই ফলপ্রদ দেবতার চারিটি শৃঙ্গ; 
তিনটি পাদ, €ুইটি মস্তক, সাতটি হস্ত, 

| স্বানত্রয়ে বন্ধন, ইহার নাম বুষভ, ইনিই, 

*অগনিতে দ্বৃতা হুতি প্রদান করিবামাত্র অম্মির জ.ল। 

জিহ্বার ন্যায় উথিত ছুই! পুনঃ পুনঃ গ্রহণাশষ 

প্রকাশ করে এই জন্যই ঘ্বতকে *দেবজিহ্ব1” কহে । 

 শ্রতিতে আছে ষে পস্বতশনে দীর্ষায়ু হয়' এই 
জন্যই 'অমৃতনাভি বল| যায়। 

1 ক্স %,চতুঃশৃঙ্ষ চাবি জনা গুধান খত্বিকৃ গোর. 
বিশুদ্ধ ' স্পষ্টার্থ-চারি শু বিশিষ্ট গৌব নামক 

মৃথ। 



৯৫কৎ মাধ্যন্দির্বী শাখা । ৩১৯ 
শপ 

প্রধান দেবতা, এই মর্ভ্যলোকে প্রবিষ্ট | দেবতাঁব প্রসাদে এবং “তৃতীয়ভাগ 
থাকিয়! পূনঃ পৃন শব্দ কবিতেছেন*। ৫ | অমিদেবতাব প্রদাদে লাঁভ কবিলেন (৬ 

৯২ কণিকা । ৯৩ কণ্তিক1। 

প্রথমত লোকত্রযেই খ্বতের প্রাচ্র্ধ্যছিল| এই শতত্রজ্* গ্বতধাবা সকল যজ- 
পবে পণিমামক অন্থবদলেব জনৈক | মানের হুদয সমু হইতে উদগত হইতেছে 
অধিপতি উহা! গোপন কবিলে দেবগণ বিপূগণ এই ধাঁবাপাঁত দর্শনে সমর্থ নহে। 
বহু অন্থেষণে উহা!” গাঁভীব মধ্যে আছে | আঁমব! যেস্থাঁনে ইহাবা গমন করিতেছে 

জানিতে পাবিষা "তদীয একভাঁণ ইন্দ্- | সেই চিতি মধ্যে বিবা্িত হিবশুনষ বেতসর্ণ* 
দেবতাব প্রসাদে, দ্বিতীবভাগ সূর্ধ্য | দেবতাকেও, দেখিতেছি। ৭ 

* এই মন্ত্রের অতিপ্রা অধীর গড, টীকাকারথ7 ৯৪ বশ্ডিকা। 
ত্ 

খিবিধ অর্থ কবিযা্ স্ব মূন ক্ষোভ ধিদুবিত কবিদ | অন্তঃকবণেব লহিত পুষান, হুদয়েব 
ছেন মত্র পয় বোধ হষ কেহই প্রত অর্থ কৰি ত রঃ 
পরেন নাই 'থবা সকশ গুলিই যহ 9ঁ। যাহাহন্টক সহিত হিরা মনেব সহিত পুযমাঁন এই 
অধুন। পাঠকণতেব থে চব ঁ ক্টিপয় ব্যাখা লিখিত স্তাতিবাক্য সকল সমুদ্রগামিনী সরিতেৰ 
হচতেছে। ষখ| - ম» বৃষত1 এপক্ষে-শর্জদি | ল/ঠাষ একমাত্র সেই পবম দেবতাকে 

লমত্তই হুলঙ্গত, স্থলির্য অর্থৎ উর» শিব” ও | লক্ষ্য কবিযাই লম্যক্ গমন ববিত্যেছ 
কষ্ঠে। হয়, বজ্ঞ । এপক্ষে--চতুঃশৃঙ্গ _ত্রন্ধা,উদৃগ তা | এবং যেঝ্প ব্যাখদ এনে ৬।ত মৃগগণ 

হোত! ও অব্বর্ধূযু , তিনক্ী পাদ্র-ঝক যজুং ও সা রি ৪ 
প্রাণ মন কপ এ 

ছম্টী মত্তক-হবিধান ও ৩ 9ঁ, শভটা হস্ত-সপ্ত | ৰ শলবমান হয, .০দৎ ই 
হোত, স্থনধণ্য বন্ধন-প সদ মণ্ন্যিন | স্ৃত-কল্পেণ তণ্খ বেগগতিতে এই 

লবন ও তৃীগ সবন ১ স্দেপুক্ষ |+৪ শঙ্ষল | অনিতে প্রপতিত হইতেছে। ৮ 
ভত বেদে,৩পাদ-্নব-ত্রযম় ২ মন্তক-প্রাথশীষ ও টিটি 

উদয় শীষ , ৭ হস্ত--সণ্ত ছন্দ, ত্রিস্থানে বদ্ধ-- য় * 5৫ বণিক) 
ত্রন্ধণ ও কল্প | ও শব্দ । 9 শৃএলনাম, আণ্য ভ, - 
উপসর্গ ও নিত, » পর্দকপ্রথন পুরুষ মধ্যন | যেনপ বেশগ।মা বন (তত মীস। * 

গুক্তঘ ও উত্তম পুরুষ অথ 1 ভুত, ৩বিৎ « ও বর্মন | সিদ্ধতে "বা পখ লট) | য়া খদস 
কাল, ২ মন্তকম্দক।গ/৩া ও নিত্যত ৭ হত্ত--গ, রী 

মাদ্নি সপ্ত বিভণ্তি, ব্রিশ্থানে বদ্ধ একবচন। বত্র(দি |ববিখ গতিমান্। 1 অগ্নি) 
দ্বিবচ* ও বহুধচনে। বৃষভন্ম্ষলবয় শাল॥ বাতপ্রম এস্থলে পালভরে গ্রমনকারী ক্দ্ধিঘ ন। 



৩২৪ 

করে এবং যেরূপ রগর্ণরপু-মন্দন কালে 
€দ-তরঙ্গে তুপৃষ্ঠ সিক্ত ব্রত দক্ষ 
স্থশিক্ষিত বেগবান্ অশ্বগণ শ্থিরমনে 
স্বীয় লক্ষ্যে গমন করিয়। থাকে, এই 
স্বতধুরাসকলও সেইরূপ বেগে একমান্দ্র 
অগনিকে লক্ষ্য ফরিয়াই 'প্রপতিত হুই- 
তেছে। ৯ 

৯৬ কণ্ডিক|। 

পতিগ্রাণা, জঈশদ্ধাসযুক্তা, কল্যাণা 
'যোফিদগণ পতির নিকটে যেব্রুপভাঁবে গমন 

ধরিয়া থাকে, অগ্রির প্রদীপন কারিণী 
এই ঘ্বৃতধার। কল সেইরূপে অগ্নিকে 
প্রাপ্ত হইতেছে এবং অগ্নিও পতি যে 

ভাবে ভার্য্যাকে গ্রহণ করে দেই ভাবে 
গ্রাতি পুর্ববক এ ধারাঁসকলকে গ্রহণ 

করিতেছেন । ১০ 

৯৭ কণিকা । 

অর্তিঞ্ ধন্যা পতিপ্রা্ড হইবার জন্য 
যেন্ধপ ব্যগ্ুচিত্তে পরিণীতা হইয়া থাঁকে, 
আমি দেখিতেছি-যেস্কুলে সোমাভিষব | করি 

ও শ্রম যাহার ব্যক্ত হইয়াছে অর্থাৎ খতুমতী। 

'বজুর্থেদ সহিত ১৭অ* 

হইয়া! থাঁকে,ষে স্থলে যক্জপুরুষ উপস্থিত, 
তাদৃশ স্থান-স্ছিত এই অগ্নিকে বরণ কনি- 
বার জন্য এই ঘ্বৃতধারাসকলও সেইরূপ 
ব্যগ্রচিতে প্রপতিত হইতেছে । ১৯ 

৯৮ কণিকা? 

হে দেবগথ ! আমাদের আন্তরিক স্তরতি 

এবং স্বর্গপ্রাপক ও" গব্য-স্বৃত বিশিষ্ট 

বিশেষত.মধুমতী ঘ্বৃতধারাদকল প্রপতিত 

হইতেছে--এই যজ্ঞ প্রাপ্ত হও এবং এই 
যজ্ঞকর্তাকে স্বর্গ প্রাণ্ত করাও ।১২ 

১৯ কণ্ডিকা। 

|হে পরম দেবতা ! এই বিশ্বুবন সঙব- 
শ্তই তোমার আভিত, সমস্তই তোমার 
ধাম_কি ছ্যলোকে, কি সমুদ্রে, কি 

হৃদয়ে, কি জীবনে, কি অস্তরীক্ষে, কি 
বৃক্ষাদি-সঙ্ঘাতে পর্ধত্রই তোমার মধুমান্ 
'ঘ্বত-কলোল নিভৃতরূপে বিদ্যমান আছে, 

[আমরা যেন তোমার প্রসাদে তাঁহ। লাভ 
তে পারি! 1 ১৩ 

ফ্জরেদীয় মাধ্যন্দনী শাখার মন্তরভাগে সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত । 



॥ অথ অফটাদশ অধ্যায় । 
[ বসোর্ধারাদি ] 

১ কণ্ডিকা। 

যজমান, 'আজ্য সংস্কার করিয়া বৃহৎ 

ওঁুন্বরী শ্রচে বৃহৎ অব দ্বার! পঞ্চবার 
আজ্যগ্রহণ পূর্বক পুরোডাশের উপরি 

এতদাদি ব্উনত্রিংশ কণ্ডিকা পাঠ করত 

অশ্বিচ্ছিন্ন ধারাপাত ক্রমে হোম করিবে, 

বতকালে প্রথমধারা এ পুরোডাশ স্পর্শ 
করিবে তৎকাল হইতেই মন্ত্র পাঠারস্ত 
হইবে-_ 
এই যজ্জের ফলে, দেবগণ,আঁমাঁকে বাঁজ১ 

প্রদান করুন ॥ ১ 

» শ্রসবং এ. 1২ 

ঠ? গ্রযত়িও এঁ 1৩. 

ঠঠ প্রসিতিঃ এঁ 18 
এ 

ই ধীতিৎ এ 1 ৫ 

% ক্রতু ঞঁ 1 ৬ 

» স্বব" এ 1৭ 

১ শ্লোক এ 1৮ 

৮ শ্রুব* এ 1৯ 

5 শ্রগতি১* এ 1 ১৬ 

» জযোতিঃ১১ এ 1১১ 

»১ স্ব»ৎ এ 1২২ 

তা সস 

* ইহাকেই বলোর্ধার| বল! ধায। ১ অন। 

২ কণ্ডিকা। 
» আপ, বব 1১৩ 

॥ অপাঁনং এ । ১৪ 

» ব্যান এ 1১ 

৯5 অঙ্থুঃ এ 1১৬ 

»* চিত্ত $ 1১৭ 
১ "আঘীতং এ 1১৮ 

৮ বাঁকৃত এ 1১৯ 

» মন: এ | ২৬ 

» চঙ্ষু। এ ।২১ 
» শ্রোত্র এ । ২২ 

দক্ষ,” এ । ২৩ 
» বল” ঞঁ (২৪ 

৩ কগ্ডিকা। 

» ওজঃ৯ এঁ 1২৫ 

১ সহৃঃ১* এ 1 ৯৬ 

» আত্মা এ 4২৭ 
%. তনৃ৯১ এ, 1২৮ 
৮ শর্ঘ১ এ । ২৯ 
« বর্ষ্ম*৩ এ । ৩০ 

» অঙ্গসকল৯ এঁ । ৩১ 

১ উ্সঞারী শরীর-বাফু। 
২ অধোবত্তি বাধু। ৩ সর্ধবশরীরব্যাপী বাধু 
ও প্রবৃক্ষিমান্ বাযু। ৫ বাহ্য বিষয় জ্ঞান । 

২ অন্নদান।নুজ্ঞ! | ৩ শুদ্ধি। ৪ অন্ন বিষয়ে ওতহুক্য। | ৬ বাগিজ্রিয়। ৭ জ্ঞানেন্ত্িয় কৌশল । 
৫ ধ্যান। ৬ লংকপ্প বা যজ্ঞ। ৭ সাধুশব। 

। ৮ পদ্যবন্ধ বস্তি । ৯ কীর্ভি | ১০শবর সামর্থ্য । 
১১ প্রকাশ । ১২ হর্স 

*৮ কর্ধেজিয় কৌশল। ৯ বলহেতু অস্টন,ধাতু। 

১৭ শতুপরাভবকারী বল | ১১ রমণীয় বপু । 
১২ গৃগ্ঘ। ৩ কবচ। ১৪ হস্তাদি।» 



৩২২ যূর্দেদ সংহিতা । ১৮অৎ 

» আস্িসকল এ । ৩২ ৫ কণ্ডিকা। 

» পরুষখ ঞ&ঁ । ৩৩ »*  সত্য১ এ 1৫১ 

» শরীরসকলৎ এ "1৩৪ ». শ্রদ্ধা ++ 1৫২ 
5 আয়ু ঞ& 1 ৩৫ 5 জগৎও «& । ৫৩ 

» জরা৪ ত্ৰঁ | ৩৬ » ধনঃ এ 1৫৪ 

| ». বিশ্ব ৮. 1৫৫ 
ই » মহ. এ ৭ ৫৬ 

৪ কণ্ডতিকা। রে 
» ক্রীড়া" ॥ ৫৭ 

5৯ জৈঠ্য এ ॥ ৩৭ 
» মোঁদ” এ 1 ৫৮ 

» আধিপত্য এ । ৩৮ 
» জাতি* এন 1৫৯ 

55 মন্ত্যৎ এ ॥ ৩৯ রঃ %. নিষ্য টার রড 

59 ভাষণ এঁ 19৩ কি রি রঃ । 

»  অমণ ঁ ॥ ৪১ ” ০ রি রগ 

». অন্ত এ ৪২ চিনি 

৮ জেমস এ 1৪8৩ ই 

৯৪ মহিমা), এঁ ॥ 8৪8 

»% বরিমা১১ 18৫ ৬ কণ্ডিকা। 

». প্রথিমা১২ ক্রু 1৪৬ “9. ঝত১৩ ] 1 ৬৩ 

» বর্ষিমা এর 1৪৭ » অম্বত২৪ এর । ৬৪ 

৮ পদ্রাঘিমা১) , এ 18৮ ৮. অযশ্গুত প্র 1৬৫ 
৮». বৃুদ্ধ১৫ এ 1৪৯ * ৮ অনাময়ৎ১৬ প্র 1৬৬ 
%৮ কৃষি, প্র 16৫5 জীবাতু,৭ এর 1৬৭ 

৯ অঙ্গুল্যাদির গ্রশ্থি। ২ উক্তাতিরিক্ত অন্যান্য | ১ বখার্থভাবিত্ব। হ পরলোক বিশ্বাস । 

অবার। শন্দীবন ) ৪ বার্ধক্য । ' ,৩ জঙ্গম গো প্রতি । ৪ হিরণ্যাদি। 
৪ মানসকোপ । ৬ বাহ্যকোগ । ৭ গম্ভীরতা| | € স্থাবর শম্পত্তি| ৬ দীপ্ত। ৭ অক্ষদ্ধাতাদি । 

৮ উদারতা । ৯ জরসামার্য । ১* মাহাস্থ্য। ৮ আমোদ। ৯ পুজ্ঞাদির দীর্ঘ জীবন । 
১১ প্রজাদি বিশালত। । ১২ গৃহক্ষেতরাদি বিস্তার । 

১৩ দীর্ঘজীবিদ্ব । ১৪ তবিচ্ছিন্ন বংখ। 

১৫ প্রন অঙ্গ ধনাদি । ১৯ বিদ্যাদি গণের ওঁৎকর্সণ 

১* পৌত্রাদি । ১১ থক্সমূহ। ১২ পুণ্য । 
১৩ কর্থ। ১৪ জ্ঞান | ১৫ অনাধ্য-ব্যাধি-্পূনাক্ 

৯৬ সামান্য রোগ শন্যত1। ১৭ জীবমেন্ন মন্হৌষবি। 



মাধযন্দিনী শাখা । ৯ কং ৩২৩ 

৯. দীর্ঘাঘ্ত্তর এ 1৬৮ 8 টিং 
» অনমিত্রৎ প্র 1৬৯ ই সুতি ও এ 1৮৬ 
*১ অভয় রী | ৭০ 

». আখ হর 1৭১ রর ই 
» শয়ন এ 1৭২ এ 
রা সুঘা» এ ৭৩ ৪ রী । ৮৮ 

7, সুদিন ঁ ॥ ৭৪ * প্রিয় ঞঁ | ৮১ 

॥ অন্ুকাম এ ।৯০ 
এ » কাম" তব 1৯১ 

৭ কণ্ডিকা। « সৌমনস” এর 1৯২ 

2৮ যস্তাঁ” এ , ৭৫ ১» ভগ, রী | ৯৩ 

». ধর্তাস ঞঁ । ৭৬ ১ দ্রুবিণ১* ॥ ৯৪ 

». ক্ষেম১ত 1৭৭ ১. ভ্রু১১ ঞ । ৯৫ 
৮. দ্ৃতি১১ ঞ ॥ ৭৮ ॥. শ্রেয়,.১২ পর 1৯৬ 

« বিশ্ব, & ॥ ৭৯ »১ বসীঘ়:১৩ ক 1 ঈ৭ 

» মহঃ১৩ এ ৬1৮৬ ৮ যশ: এ । ৯৮ 

» সংবিৎ১৪ & | ৮১ * ৮ 

৮». জ্বীত্র১ এ । ৮২ ৯ কণ্তিকা। 

৮৮ সু ঞ$ 1৮৩ ». উকৃঠি এ - 1৯৯] 

» প্রসৃ*' 1৮৪ ১ সুনৃতা১ এ ॥ ১৯০ 
৮ পয়ঠ১১ এ 1 ১০১ 

১ বহুকাল জীবন | ২ শত্ুশৃন্যতা। ১ কৃষ্যাদির উপধোগী হলাদি ৷ ২ ক্কষি প্রতিবন্ধক 
৩ ভীতি শুন্যতা । ৪ মানপ জুখ। অনাবৃষ্টি প্রতৃতির অভাঘ । 

৫ ছুসংস্বত শদ্যাদি শয়ন হুখ । * সুপ্রভাত । ৩ এঁহিক সুখ । ৪ প্ারলৌকিক দুখ । 
৭ দ্বানাধ্যযনাদি যুক্ত দিন । ৮ অশ্বাদির নির্মম । 

৯ প্রজারদির পালসশক্তি। ১০ বিদ্যমান ধমের 

রক্ষণশক্ি। ১১ ধৈর্য্য । ১২ বর্ধ্ম প্রফার আনুষশ্য। 

১৩ প্রজা । ১৪ বেদ্জ্ঞান | ১৫ বিষ্তান সামর্থ । 
১৩ আজ্ঞাপ্রদানবিষয়ে সামর্থ্য । ১৭ প্রজনন সামর্থ্য । 

€ শ্রীত্যুৎপানক বন্ত / ৬ অনুক্ল-বন্-সাধ্য পদার্থ 
শ বিষয়-তোগ-্জশিত লুখ । ৮ মনযস্যাস্থ্য। 

৯ 'দৌভাগ্য । .১* ধন ১১ ভ্রীহিক কল্যাণ । 

চি পাঁরলৌফিক কল্যাণ । +৩নিবালযোগ্য গৃহাধি 
১৪ রস| ১৫ প্রিয়স্অধচ দত্য বাক্য ১৬ ভু 



৩২৪ ষজুর্বেদ যৎহিতা। ১৮আৎ 
৮» রসঠ, এ 1১০২ | » অন্ন এ ৮১২১ 

» সত এ ১০৩, ৮৮ অক্ষুৎং এ । ১২২. 

রি মধু এ 1 ৯০৪ | 

৮. সঙ্ষিং এ , ॥ ১০৫ ২১ কণ্ডিক। 
* *সপীতিত৩ , ঞঁ প্র ১৩৬ | »* বিভৎ এ । ১২৩ 

» ক্রি এ 1১০৭, ,, বেদ্য এ 1১২৪ 
৮. বৃষ্টি ভি. 2 ». সত ক. 1১২৪ 

৮” জৈন্র* এ 1১০৯ » ভবিষ্যৎ৬ গর 1১২৬ 

“ উত্ভিদ্য, : & ॥ ১১০ ». সুগৎ এ 1১২৭ 

টি % পথ্য এ 1১২৮ 
১০ কথ্িকা। '. এ খাছ & 1১২৯ 

* রয়ি* এ 1১১১ ১ খদ্ধি১ এ 1১৩০ 

রায়" এ । ১১২ ৬. কৃণ্র১১ এ 1১৩১ 

59 পুষ্ট এ 1১৯৩ কত, এ 1৯৩২ 

রে রর ও রে ৮ মতি, এ 1১৩৩ ্ ১৫ নতি এ ৩ 

». প্রভু১১ এ । ১১৬ ০৫ 

নি এ 1১১৭ ১২ কণ্তিকাঙ্গ। 

”. পুণতির১০ দি... “ ত্তরীছি এ। ১৩৫ 

” কুষব? এ ॥ ১৯ “ যব এ। ১৩৬ 

৮». অক্ষিত*৯ এ 1১২০ ১ ওদনানদি। কযা । 5 বাহাকিছু অবগত আই 
১ ছুষ্ধলার। ২ বন্ধুগণের সহিত একত্র আমোদ 

প্রমোদ পুর্বক ভোজন । ৩ বন্ধুগণের লহিত একত্র 

পান। , ] 
* জয় সামর্ঘ্য। € আত, পনসাদি তক উৎপন্ধি। 
৬» নুবর্ণ। থ সুক্তামণি প্রভৃতি | ৮ ধন পোষণ। 

» শরির পোষণ । ২* ব্যাপন সামর্ধ্য । «* 

১১ কর্তৃতবকরণ সামর্থ্য । ৯২ ধন পুত্রাদি বাহষ্য । 
১৩ গক্সতুরগরপিরও বাহলয 1" ১৪ অক্ষয়তা। 

| ১* খজ্ঞাছি সম্ৃদ্ধি । 

৪ যাহাকিছু অবগত হইবার ঘোগ্য। 

& পূর্ব্সিদ্ধ ক্ষেত্রাদি । ৬ সম্পংস্যমান ক্ষেত্রাদি 
৭ জধবোধ সামর্থ্য । ৮ শোভন ছিত। ৯ ল্ৃদ্ 

১১ অপর্যাপ্ত ডব্য 
১২ স্বক্ষর্্যলাধন সামর্থ । ১৩ এ্রহিক পদার্থ নিশ্চয- 

করীব্ু্ধি। ১৪ পারলৌকিক পদার্থ বিষয়রী বুদ্ধি। 

* এই কণ্ডিকাতে কয়েক প্রকার শস্য খচিত হই- 

রাছে মাত্র । 



১৫ কহ মাধ্যন্দিনী শাখা । ৩২৫ 

“ মাষ এঁ। ১৩৭ ১৪ কণ্ডিকা। 
« তিল এ ১৩৮ “ অগ্নি, 41১৫৯ 
«  মুদগ এ। ১৩৯ « আপং এ। ১৬৪ 
«৫ খু এ । ১৪০ “  বীরুৎও এ। ১৬১ 
“ প্রিয় এ । ১৪৯ & 'ওষধিৎ * শী | ১৬২, 
4“ অণু এঁ। ১৪২ «“  কৃষ্টপয্যৎ '&1 ১৬৩ 
«“ শ্যামাক এ । ১৪৩ «“  অকৃষ্টপচ্য এ। ১৬৪ 
« নীবার এ। ১৪৪ «“ শ্রাম্যপশ্* এ 1১৬৫ 

“ গোধৃম এ । ১৪৫ «  আরণ্যপশ্ু” &। ১৬৬ 
“ অসুর এ। ১৪৬ « বিত্ত এ | ১৬৭ 

সা « বিডি: এ। ১৬৮ 

১৩ কণ্ডিকা্ছ। «“ সত এ। ১৬৯ 
“ অশ্মা এ। ১৪৭ «  ভূতি এ! ১৭৯ 
“ স্বত্বিকা! এ ১৪৮ নিযি 
“ গিরি এঁ। ১৪৯ 
* পর্বত এঁ ॥ ১৫০ ১৫ কণ্তিকা। 

«“ মিকতা এী। ১৫১ “ বন এ । ১৭১ 
এ বনম্পতি শ্রী। ১৫২ বসতি এ। ১৭২ 
4 হিরণ এ ১৫৩ ্ঃ কর্ম, প্র। ১৭৩ 

€ অয়: খ। ১৫৪ «  শীক্তি১, এ ।,১৭৪ 

* শ্যাম এঁ। ১৫৫ 44 অর্থ১১ | ১৭৫ 

“ লোহ এঁ। ১৫৬ 

“ নীস ঞ। ১৫৭ ১ বহির আহুক্ল্য। ২ জলের অস্ছুকৃল্য । 
« অপু ॥ ₹১৫৮ ৩ লতা । & যে লকল বৃক্ষ ফল পরিপক হইলেই 

সি শুদ্ধ হইয়া ঘাঁয়। 

ঞ& এই ফণ্ডিকাতে করেক প্রকার স্থাবর পদার্থের 

এবং করেক প্রক্ষার খনিজ পদার্থের অধিকারিত্ব 
পর্থিত হইয়াছে মান্। 

€ থে সকল শস্যোৎপাদনার্থ ক্ষেত্রফর্ষণ আবশ্যক । 
৬'মে সকল শস্যের জন্য ক্ষেত্রকর্ষণ অনাবশ্যক 1 

ও বিড়ালাদি । ৮ হস্তি প্রভৃতি । » অগ্নিহোত্রাদি । 
১* হহুষ্টীন সামর্ু। ১১ অভিগধিত প্ঘার্থ। 



৩২৬ যজুর্বেদ সংহত! । ১৮জৎ 
পা 

* এমই 1 ১৭৬ «ইজ এ! ১৯৬ 

«. ইত্যাং এ । ১৭৭ «  স্বহঠা এ | ১৯৭ 

« গতি এ। ১৭৮ ” ইন্দ্র ধর ১৯৮ 
৫ “ মরা 1 ১৯৯ 

১৬, কগ্ডিকাণ্চি। * ইন্দ্র ত্র! ২৯০ 
* অগ্নি &। ১৭৯ « বিশ্বেদেবা । ২০১ 
“ ইন্দ্র এ | ১৮০ ৭ ইজ্জ গর । ২২ 
* মোম এঁ। ১৮১ টি 

“ ইন্দ্র এ। ১৮২ ১৮ কণ্ডিকা। 

« সবিতা এ। ১৮৩ “ ঈৃথিবী ধ। ২০৩ 

* ইন্দ্র ঞঁ। ১৮৪ “ ইন্দ্র হ। ২০৪ 

*“ সরম্বতী এ । ১৮৫ «  অন্তরীক্ষ এ। ২০৫ 
« ইন্দ্র এ। ১৮৬ “ ইন্দ্র এ। ২০৬ 
« পুষা এ। ১৮৭ “ দ্যো এ । ২০৭ 

“. ইন্ত &। ১৮৮ “ ইন প্রী। ২০৮ 
“ ব্ৃুহু্পতি গ্রী। ১৮৯ “ সমা এ । ২০৯ 

ইন্দ্র এ | ১৯০ “ ইন্ধ্ এ । ২১০ 

সাপকে * নক্ষত্র এ ॥ ৯১৯ 

১৭ কণ্তিক। «“ ইন্দ্র এ । ২১২ 
“ মিত্র & | ১৯১ রি এছিরু এ। ২১৩ 
“ ইন্দ্র এ। ১৯২ ” ইন এ । ২১৪ 
“ ঘরুণ এ 1১ ৯৩ ই 

« ইন্দ্র এ&। ১৯৪ ১৯ কণ্ডিকা্। 

« ধাঁতা ধ। ১৯৫ হু হর ২১৫ 
“ ক্বশ্মি এ । ২১৬ 

১ প্রাপ্তব্য অর্থ। ২ ইই প্রাপ্তির উপায় । 
০ ইটপ্রান্ডি। € এতদাদি কথিকায়ে পুর্ব পুরব্ব বিহিত গ্রহ 
ডু এ কণ্ডিকাতয় পঠিত দেবগণের অনুগ্রহ প্রাঞ্থ গাত্রগণের নাম কীর্তিত হইয়াছে । ইহাদিগকে 

শীয় ।'ঘা্ধ ইজ শঙ্ষেগ বিবিধ ব্যাখা করিাছেন। | শরণ পুর্ধক আহতি প্রদনমাত্রই উদ্দেশ্য । 



২২কৎ মাধান্দিনী শাখ।। ৩২৭ 

*  অদাভ্য ত্র। ২১৭ ২১ কশ্ডিকা্ ) 
« অধিপতি এ । ২১৮ «. আকৃ এঁ। ২৩৯ 
“ উপাংশু এঁ। ২১৯ « চমস এ । ২৪, 
"« অস্তর্াম গ্। ২২ *  বাযব্য এঁ। ২৪১ 
«  এক্দ্বায়ব এ। ২২১ ঝা" ছ্োণকলশ এ। ২৪২ * 
». মৈত্রাবরুণ শ্র। ২২২ « »গ্রাবা &। ২৪৩ 
» আশ্বিন প্র) ২২৩ «“  অধিমবণ এ ২৪৪ 
» প্রতিপ্রস্থান * ত্র ॥ ২২৪ রম পৃতভূৎু এ। ২৪৫ 
১ শুক্র ত্। ২২৫ «“  আধবনীয় এঁ। ২৪৬ 
১ মন্থী | ২৬, « বেদি এঁ। ২৪৭ 

« বহিঃ এঁ। ২৪৮ 
হয ্ অবভূথ এঁ। ২৪৯ 

« আঁগ্রয়ণ এঁ। ই২৭ “ শ্বগাকার এ | ২৫০ 

“ বৈশ্বদেব এঁ। ২২৮ দির 
*. গ্রুব । ২২৯ ২২ কণ্ডিকা। 

“ বৈশ্বানর এঁ। ২৩০ “ অমি এ ২৫১ 
« এন্ডরাগ্ন এ। ২৩১ এ ৫ 
“ মহাবৈশ্বাদেব এ । ২৩২ “ অঙ্ক এঁ। ₹৫ 
“ মরুত্বতীয় এঁ। ২৩৩ ঢা এ । ২৫৪ 
« নিক্ষেবল্য এ । ২৩৪ “. প্রাণ এ ২৫৫ 
«“ সাবিত্র এ ২৩৫ “ অশ্বমেধ এ। ২৫৬ 
“ সারস্বত এঁ। ২৩৬ “ পৃথিবী এঁ | ২৫৭ 
*“ পাঁত্ীবত &এ। ২৩৭ & অঙ্গিতি এ । ২৫৮ 

* হারিয়োজন এ । ২৩৮ “ দিতি হ। ২৫৯ 
০৪০৪ দ্যৌঁ এঁ। ২৬০ 

“ অঙ্গলি এ। ২৬১ 

1 % এহদ।দি কক্ষে হজ্জে ব্যবহাধ্য কি 

গ নিগ্রাহ্য । 1 বন্তর নন কীর্তিত হইযাছে। 



৩২৮ ফজুবেদ সতহিতা। ১৮অৎ 

* শকরি' এ্র। ২৬২ “ পঞ্চবিংশ &1 ২৮৩ 

« দিক্ এ | ২৬৩ সগ্ুবিংশ এ । ২৮৪ 

শি «  নববিংশ এঁ। ২৮৫ 

২৩ কণ্ডিকা । “. একত্রিংশ এ । ২৮৬ 

*৭ 'ব্রেত১ । ২৬৪ * অ্রয়জ্িংশ এ। ২৮৭ 
৫৫ 

সপ জু নি 
« সবর : এ । ২৬৭ রি এঁ। ২৮৮ 

“  অহোরাত্র এ । ২৬৮ & অক্টো এঁ। ২৮৯ 

৫ উর্ববস্ঠীবঃ &। ২৬৯ রি ছাঁদশ এী। ২১৯১০ 

«“ হৃহজ্রথস্তর এ। ২৭০ ষোড়শ, এ1 ২৯১ 

উতর “  বিংশতি এঁ। ২৯২ 

২৪ কণিকা “ চতুর্বিশতি এ। ২৯৩ 

« একা এ। ২৭১ “ অঙ্টাবিংশতি  এ। ২৯৪ 

* তিজআ &ঁ। ২৭২ *  দ্বাত্রিংশৎ এ। ২৯৫ 

« পঞ্চ কঃ £ ষুটন্িংশ এঁ। ২৯৬ 

« সপ্ত এঁ। ২৭৪ “  চত্বারিংশৎ এ | ২৯৮ 

«* নৰ এ | ই৭৫ রি চতুশ্চত্বারিংশৎ এঁ। ২৯৮ 

« একাদশ রুহ «  অস্টাচত্বারিংশৎ এ । ২৯৯ 

» অয়োদশ এ । ২৭৭ ২৬ কণ্ডিকা । 
“ পঞ্চদশ এ । ২৭৮ “ ত্র্যবি১ প্র): 

“ সপ্তদশ এ । ২৭৯ «. ত্র্যবীহ এ। ৩০১ 

এ ইরা এ। চো « দিত্যবাট্ত এঁ। ৩০২ 
একরিইশ এ । ২৮১ . « দ্রিত্যোহী, বারতা 

« ভ্রয়োবিংশ এ। ২৮২ 4৫ পঞ্চাবিৎ এ । ৩০৪ 

রনির তে রুহি হজ্ইজানারী। *«  পঞ্চাবী ত্র। ৩৫ 

৪ টির ও জানু ১ দেড় বৎ্সরেশ এড়ে বাছুর । ২ দেড় বৎসরের 

ঞ& এতদাদি কথিকাঘগ়ে ঝোম্ওনিকে স্মরণ কর নই বাছুর । ৩ বর্ষদয়ের বৃষ । ৪ ছিবর্ধ1? গৌ। 

৫ আড়াই বৎসরের বৃষ. * আড়াই বসয়নের গৌ। হইবে । 



২৯কৎ মাধ্যন্দিনী শাখা। ৩২৯ 

“ ভ্রিবৎস১ এ । ৩০৬ 4 বন্থ১ | ৩২২ 

* ভ্রিবৎসাং এ। ৩০৭ “  অহর্পাতিং $ 1৩২৩ 
«  তুর্্যবাট্ও এ । ৩০৮ “  মুদ্ধাহ এ | ৩২৪ 

“ তুর্ষ্যোহীঃ | ৩০৯ «. অমুদ্ধবৈনংশী*  এঞ। ৩২৫ 
”“  'অবিনংশী আস্ত্যায়ন 1 ৩২৬ 

ডে “ আস্তয ভৌবন৬ * পল । ৩২৭ 
২৭ কণ্তিক ৷ ৫৫ ভূবনপতি" &1 ৩২৮ 

«“ পষ্ঠবাট্ঃ ত্র | ৩১০ «“ অধিপতি” এ। ৩২৯ 
« প্াষ্ঠৌহীত এ | ৩১১ « প্রজাপতি এ। ৩৩০ 
«. উক্ষাণ এঁ । ৩১২ হে প্রজাপতে ! ইহা তোমার রাজ্য, 
“ বশা” এ | ৩১৩ তুমি যজমুতনর নিয়ন্ত1 হইতেছ; নিয়ম- 
4. খষভন ধ। ৩১৪ কারিন্! অন্নের জন্য, বৃষ্টির জন্য এবং 
'* বেহৎ১, এর । ৩১৫ প্রজাগপের উপরি আধিপত্য বিস্তার 
«. অনভ্রান১১ এ । ৩১৬ করিবার জন্য তোমার শ্রীতিসাধনে প্রন্বত্ত 
“. ধেনু১ৎ প্র । ৩১৭ হইয়াছি, এই হবি স্বন্দররূপে গৃহীত 

হউক । ৩৩১ 

২৮ কণ্ডিক। - 

& বাঁজ১৩ ৩১৮ ২৯ কণ্ডিকা। 

«« প্রসব, এ । ৩১৯ এই রর্জের প্রসাদে আয়ুরদধি হউক ।৩৩২ 

«  অপিজ১: এঁ 1 ৩২০ এই যজ্ঞের প্রসাদে প্রীণ নীরোগ 

«. জু এঁ। ৬২১ হউক । ৩৩৩ 

ও এই যজ্ঞের প্রসাদে চক্ষুরিন্দ্িয়ের উৎকর্ষ 
77777 | সাধিত হউক | ৩৩৪ 

১ ত্রিবর্ষ বধ | ২ ত্রিবর্ধাগৌ। ৩ লাড়েতিন এরই যজ্ঞের প্রসাদে শ্রোত্রেজ্িয়ের ওৎ- 
বংমরের বৃষ । ৪ সাড়ে তিন বৎসরের গৌ। কর্ষ সাধিত হউক । ৩৩৫ 
৫ চতুবর্ধ বৃষ । ৬ চতুর্র্ধগৌ। ৭ সেচনক্ষম বৃষ । নিও তরি নিেতিতিডিত 

৮ বন্ধ] গৌ। ৯ অভি মুবা বৃখ 1১০ গর্ভঘাতিনীয গৌ। 
১১ শকটবহনক্ষম ত্বধ | ১২ নবপ্রচা গৌ 

১৩ টবশাখ । ১৪ টিদ্গাষ্ঠ | ১৫ আষাঢ়। ১৬ শ্রীবণ। 

৫*গচাত্র । ৬ আশ্বিন । ৬ কার্ভিক। ৭ অগ্রন্থ্ঃ 

৯ পৌষ । ২ মাত | ৩ ফালগুণ। ৪ টৈত্র। 

৫ লখব্খলর । 



৩৩৩ বজুর্বেদ 
এই যজ্জের প্রসাদে বাগিক্দ্িয়ের ওৎ- 

কর্ষ সাধিত হউক 1 ৩৩৬ 

এই যজ্ঞের প্রসাদে মনের স্বাস্থ্য সম্পা- 
দিত হউক । ৩৩৭ 

এই'যজ্ঞের প্রসঁদে আত্মা প্রসন্নতা লাভ 
করুন । ৩৩৮ 

ই যজ্বেব প্রশাদে ব্রহ্ম, শ্রীত 
হউন । ৩৩৯ 

এই যত্ের প্রনাদে জ্্যোতিঃ লাভ 
হউক । ৩৪০ 

টি 2 

এই যজ্ঞের প্রসাদে পরমস্থখ লাভ 
হউক । ৩৪৯ 

এই যজ্ঞের প্রসাদে মহাঁধজ্ঞ করিবার 
সামর্থ্য লাভ হউক ॥ ৩৪৩ 

এই যজ্ছের প্রসাদে ভ্তোঁম, জু, খক্, 
সান্ম, বৃহৎ ও রথন্তর ইহার! সকলেই 

স্থগ্রসন্ন হউন । ৩৪৪ 

এই যজ্জের প্রসাদে আমরা স্বর্গীয় দেবস্ব 
লাভ করিতে -অমর হইতে রা 

হই !। ৩৪৫ 

এই যজ্জের প্রসাদে আমর! হিরণ্যগর্ভ 
প্রজাপতির প্রিয়তম প্রজা হইতে 
পারি !॥ ৩৪৬ 

উক্ত সমস্ত দেবগণের প্রীতির জন্যই 
এই ধারা হোম আহত হইল, ইহ্রি! 

সংহিতা ॥ ১৮অৎ 

সকলেই হ্প্রীত হউন,--এই আহুৃতি 
সকল হুন্দররূপে গৃহীত হউক । ৩৪৭ 

[ ইতি বসোর্ধীরা ] 

৩০ কণ্তুকা। 

সর্বেবোষধি ছাব। ওঁছুন্বর চমস পূর্ণ করিয়। 
চতুক্ষোণ পুক্রব শ্রবের দ্বাবা এতদাদি 

সপ্তকণ্ডিকাম্বক সপ্ত মন্ত্র পাঠ পুর্ববক 
সপ্ত আুতি প্রদানি করিবে_- 

অন্নবলে বলবান্ আমরা অখণ্তিতা হাপ্র- 

সিদ্ধ! এই বন্মতী মাতাকে স্ততি বাক্যে 
অনুকৃলা করি, যে বস্তরমতীতে এই সমস্ত 
চরাঁচর নিবসতি করিতেছে, পবিভুদুদবতা 

আমাদিগকে * সেই বস্থমতীতেই স্থস্থা- 
পিত করুন ॥ ১ 

৩১ কণ্ডিকা। 

অদ্য আঁগাদের এই বঙ্কে মরুৎসপ্তকু্ 
পকলেই আগমন করুন, অন্যান্য গণ- 

দেবতাও৭* অত্রাগত হইয়! স্থএরীত হউন, 
গাহপত্যাদি নকল প্রকার অগ্নিই সম্যক্ 
প্রদীপ্ড হউন, সমস্ত দেবতাই অত্রাগমন 

গজ মরুদূগ। সপ্ুভাগে বিভক্ত, প্রতিভাগে সন্ত মকর” 

দেবঙ্কা পরিগৃহীত হইযাথাকেন এইরূপে মরু" 

অপ্তকে ৪৯ মরু নিশিত অ।ছেন।ঃ তাহাদের নাম 

১৭ কধ্যাযের ৮০ হইতে ৮৫ কণিকা পর্য্যস্ত দেখ । 

+ বন্থুগণ প্রহৃতি। 



৩৭ কু মাধ্যদ্দিনী শীখ|। ৩৩১ ০০০১১১৪৬০০৪ 
রিকি 

করত ন্ব স্ব ভাগ ভক্ষণ করুন এবং তাহা 
দের প্রসাদে আমরা যেন বাজাদি সকল 
প্রকার সম্পদ্ধি লাভ করিতে পারি । ই্ 

কপ 

৩২ কর্ডিক।, 
আমাদের অন্ঘ, নিকটের সপ্ত স্থানকে 

এবং দুরের স্থান চতুষ্টয়কেণ' হৃগ্রীত 
করুন) বিশ্বেদ্বেট দেবগণের তৃপ্ডি- 
সাধনার্থ অন্ন আমাদিগকে রক্ষা করুনঃ 1৩ 

৩৩ কণ্তিকা। 
অন্সই আমাদের দানেচ্ছার প্রেরক, 

অন্গেবই প্রসাদে আমরা খু অনুসারে 
দেবগণকে তৃপ্ত করিয়া থাকি, অন্নের 
সাঁমর্ঘেই আমরা পুত্র পৌত্রাদি উৎপন্ন 
করিয়া থাকি, যথেষ্ট অন্ন হইলে তথ. 
প্রভাবে সর্বদিক্ জয় করিতে পারি। ৪ 

আপি 

৩৪ ক্ডিকা। 

অন্ন, আমাদের সম্মুখীন হউন ; অন্ন, 
আমাদের গৃহাভ্যস্তরে সংস্থিত হউন; 
অন, হবীরূপে দেবগণকে পুষ্ট করুন; অন্ন, 
পুত্রাদি উৎপাদনে আমাদিগকে ম্লাহায্য 

 ভূরা্ি লেকত্রয় এবং পুর্য্ঝাদি চারিদিক। 
ঁ মহঃ, জন, তপঃ১ ও সত্য। 
$ অর্থাৎ তীহা্িগকে সকলক্ষেই লী কবিতে 

পাি এত অধিক অন্ন হউক। 

করুন ; যথেষ্ট অঙ্গ হইলে তৃৎপ্রতাবে 
সর্ববদিক্ জয়' করিতে পারি । ৫ 

৩৫ কণ্ডিকা । 
হে অগ্নে! আমি জলের ও ওষধির সার 

অম্বতের সহিত পৃথিবীর সাঁরভূত অম্বৃতে . 

আত্মাকেই পুত্রর্ূপে জন করিয়। থাকি, 
সেই জন্যই অন্নের উপালন! করিতেছি ৬ 

৩৬ কণ্তিকা। 

পৃথিবী ,দেবী আমার জন্য রস ধারণ । 

করুন, ওষধিরাও আমার জন্য রস ধারণ 
করুন ছ্যলোক ও অস্তরীক্ষ লোকও 
আমার জন্য রস ধারণ করুন । ৭ ৃ 

[ ইতি সর্বেবোষধি হোম] 

৩৭ কগ্ডিক। 

কন্মাপবর্গ সমাপ্ত হইলে চতুক্ষোণ দধ- 
স্বর শব আহবনীয়ে প্রক্ষেপ করনপবনস্তব 

অগ্নি্পুচ্ছের উত্তরে পরিশ্রিৎ-সংলগ্ন 
প্রাগৃথ্রীব উত্তর-লোম কৃষ্চাজিন পাতিয়! 
তছুপরি ব্রহ্মবঙ্চসকাম যজমান উপবিষ্ট 

হইলে অধ্বধু্য ছতশেষ সর্ববোষধ পাত্রস্থ 
ক্ষীরমিশ্ জলে এই মাস্ত্রে  যজমানকে 
অভিষিঞ্চন করিবে-_ 
হে যজমান ! সবিতৃ দেবতার প্রেরণা- 
বশে অশ্বি-দেবদ্য়ের বাহুবলে ও পু- 

অর্থাৎ আমাকে প্রদান করিবার জল্য। 



৩৩২ 

দেবতার সাহায্যে এবং বাক্যের নিয়ন্ত্রী 
সরস্বতী দেবীর প্রভাবে তোমাকে অগ্রির 

সাআজ্য এই পৃথিবীতে অভিষিক্ত করি- 

তেছি। ১ 
পপ 

৩৮ কণ্ডিকা ৷ 

সেই সংস্কৃত আজ্য হইতে আজ্য. গ্রহণ 
করত তাহাই ছাঁদশ অংশ করিয়। ক্রমে 
এতদাদি ষট, কগ্রিকাত্মক- ছাদশ মন্ত্রে 

ঘাদশটি রা্রভূৎসংজ্ঞক আহুতি প্রদান 
করিবে-- 

ধতাফাটস্ খতধামণ* অযি নামক গন্ধর্বব 
আমাদিগের ব্রাহ্ষণদিগকে এবং ক্ষত্রিষ- 

দিগকে রক্ষা করুন; তাহার প্রীতির 

জন্য এই হবি আহত হইতেছে--ইহ! 
হ্ুন্দররূপে গৃহীত হউক। ১ 
পৃথিবীর মোদকরী তাহার অপ্সরো 

রূপিণ্ট ওষধি . দেবীরাও আমাদিগের 
ব্রাহ্মণদ্দিগকে এবং ক্ষত্রিয়দিগকে রক্ষা 

করুন; তাহাদের প্রীতির জন্য এই 

হবি আহত হুইতেছে--ইহা হন্দররূপে 
গৃহীত হউক। ২ 

৩৯কণ্ডিক!। 

ংহিতঞ্চ বিশ্বসাঁমণা সুধ্য নামক গন্ধর্বব 

সত্য লহিক, | মতে বহারুনিবাস। 
সম্যক্ হিতকারী;। সকল সামই খাহাঁপ 

স্যতিতে প্রবৃ্ধ। 

যজুর্বেদ সংহ্িভী |. ১৮অৎ 

আমাদিগের ত্রাঙ্জণদিগকে এবং ক্ষত্রিয় 
দিকে রক্ষা করুন। তীহার প্রীতির 

জন্য এই হবি আছৃত হুইতেছে-_ইহ! 
স্ন্দররূপে গৃহীত হউক । ৩ 

পরস্পর মিশ্রণ-স্বভাব। তাহার অপ্দরো! 
রূপিণী মরীচি-দেখীরাও ,আমাদিগের 
ত্রাহ্মণদিগকে এবং ক্ষত্রিয়দিগকে রক্ষা 

করুন; তাহাদের প্রীতির জন্য এই হবি 
আহছত , হইতেছে_ইহা! হ্থন্দররূপে 
গৃহীত হউক । ৪ 

৪০ কণ্তিক1। 

যু সূর্য্যর শ্মিণ" চত্দ্রমা নামক গদ্ধর্ব 
আমাদিগের ব্রাঙ্মণদিগকে এবং ক্ষত্রিয়- 

দ্িগকে রক্ষা করুন ; তাহাদের প্রীতির 

| জন্য এই হবি' আহত হুইতেছে_-ইহ! 
হুন্দররূপে গৃহীত হউক । ৫ 
শোভাময়ী তাহার অপসরোরূপিণী 

নক্ষত্র দেবীরাও আমাদিগের ব্রাহ্মণ- 
দিগকে এবং ক্ষত্রিয়দিগকে রক্ষা করুনঃ 

তাহাদের'শ্রীতির জন্য এই হুবি আহত 
হইতেছে-_ইহা হুন্যর রূপে গ্বৃহীত 
হউক । ৬ 

ও মাস 

৪১ কণ্ডিকা। 

ইযিরঞ বিশ্বব্যচাথা বাত নামক গন্ধবৰ 

সুখপ্রদ | হুর্ধ্যকিরখে কিরণবান্। 

ক্রপ্গগাহী। পর্বব্রগামী। 



৪৪কৎ দাধ্যম্দিনী শাখা । ৩৩৩ 
পপ ১১১ 

আমাদিগের ত্রা্ষাণদ্বিগকে এবং ক্ষত্রিয় 

দিকে রক্ষা করুন , ভাহাদের প্রীতির 

জন্য এই হরি আহত হইতেছে__ইহা! 
হন্দররূপে গৃহীত হইক। ৭ 
রস স্বরূপ! স্ভাহার অগ্সরোদ্ূপিশী 

জলদেবীরাও, আমাদিগের ক্রাদ্ষণ্িখকে 
এবং ক্ষত্তিযনদিগকে রক্ষা করুন; তাহাদের 

প্রীতির জন্য এই নি আছ হইতেছে 

_ইহা হন্দররূপে,গৃহীত হউক | ৮ 

৪২ কগ্ডিকা। 

ভুজ্যু্ হ্থপর্ণর্ণ' যজ্ঞ নামক গন্ধবর্ব আঁমা- 

দিগের ত্রাঙ্ষণদিগকে এবং ক্ষত্রিয়দিগকে 
ক্ষ! করুন); তাহাদের প্রীতির জন্য 

এই হবি আন্বত হইতেছে-_ইহ! হ্ন্দর- 
পে গৃহীত হউক। ৯ 
স্তাবাঞু স্বরূপ ভাহার অগসরোরূপিণী 

দক্ষিণাদেবীরাও আমাদিগের ব্রাঙ্মণ- 

দ্রগকে এবং ক্ষত্তিয়দিগকে রক্ষা করুন) 
ঠাহাদের প্রীতির জন্য এই হবি আহত 

ইইতেছে--ইহা হ্ন্দর রূপে গৃহীত 
ঠউক। ১০ 

৪৩ কশ্তিকা। 

প্রজাপতিশা বিশ্ববর্্ম1+ মনোনামক গন্ধ 

« বিবিধ প্রানিপালফ । 1 ছর্মগমনে সমর্থ । 
$ স্যতির প্রধান উপকরণ । 
গু প্রজার ইন্রিয়গণের অধিপতি । 
- লমস্ক ইজিয়ের প্রবর্তন । 

আমাদিগের ব্রাক্ষাণদিগকে রক্সণ করুন ; 
তাহাবের প্রীতির জন্য এই হরি আত 
হইতেছে_ইহা হ্বন্দর রুপে গৃহীত 
হউক । ১১ 

এ্ি* স্বরূপ তীহার অগ্দরোরূপিণী 
থক্সাম্ম দেবীরাঁও আমাদিগের ত্রাহ্মণ-" 
দিগকে এবং ক্ষত্িয়দিগকে রক্ষা! করুন; 
তাহাদের প্রীতির জন্য এই হবি আহুত 
হইতেছে_ ইহ! হ্ুন্দর রূপে গৃহীত 
হউক। ১২ 

[ ইতি রাষ্ট্রস্ৎহোম ] 

৪৪ কণ্ডিকা। 

পূর্ব সংস্কত আজ্য হইতে পঞ্চবার 
আজ্য গ্রহণ করিয়া আহুবনীয়ের উপরি 

প্রতিপ্রস্থাতাদি কর্তৃক রথশিরে ধার্য্যমান 
এ স্বৃত পাঁচ ভাগ করিয়া এই মন্ত্র পঞ্চকূর 

পাঠান্ুসারে পঞ্চাহুতি প্রধান করিষে__ 
হেত্রিভুনের পালগ়িতঃ! প্রজাপতে ! 
কি উপরি কি ইহ পর্ধন্রই তোমার গৃহ 
ছৃতরাঁং আমরা! যে কোন স্থানে থাকি 

তোমারই গৃহে রহিম়্াছি, অতএব আমা- 
দের এই ত্রাঙ্ষণ দিগকে' এবং এই 
ক্ষত্রিমকে কল্যাণ প্রদান কর, তোমার 

খাঁহান্বার। অভীষ্ট প্রার্থি হ়। 



৩৩৪ 

প্রীতির জন্য এই আছতি প্রদান করি- 
তেছি--ইহা! হুন্দররূপে গৃহীত হউক। ১ 

[ইতি রখহোম] 

৪৫ কণ্ডিকা। 

অনস্তর & রথ অগ্নির উত্তরে বেদীর 

উপরি পূর্ববাভিমুখ, করিয়। স্থাপন করিয়া! 
তাহার শ্থানত্রয়ে এই কগ্ডিকাত্মক মন্ত্রত্রয়ে 
আহুতিত্রয় প্রদান করিবে-- তন্মধ্যে প্রথমে 
রথযুগের দক্ষিণধুরে অধ্ঁভাগে, পরে 

উত্তরধুরের অধোভাঁগে পরিশেষে যুগ- 

মধ্যের অধোভাগে হইবে-_ 
হে বায়ে!! তুমি সমুদ্র,তুমি নভস্যান্ণ* 

তুমি আর্জ্দানুর্চট; তুমি আমাদিগের প্রতি 

হুমুখ হইয়। স্বীয় বহুনাত্বতা প্রকাশ ফর, 
যাহাতে আমাদিগের ইহলোঁকে এবং পয়- 
স্বোকে উভয়ন্রই কল্যাণ হইতে পারে। ১ 
হে'বায়ে!! তুমি মারুতখ,তুমি মরুদগণ-+-)1. 

তুমি আমাদের ইত্যাদি । ২ 
হে বায়ে! তুমি অবস্থ্য *»তুমি ছুবস্বান্+ 

তুমি আমাদের ইত্যাদি । ৩ 
(ররর 

৪৩ কণিকা । 
এতাদি চাঁরিকপ্তিকাত্মক চারি মন্ত্র এবং' 
« অগাধ । 1 নভ্েষগলব/। £ বৃষ্টি নীহারাদি 
রা পৃবিব্যানির আকা । 79 অশতীষচামী। 
+ পুর্ব্বোনলস্থিত শুক্র প্রস্ৃতি ৪৯ দেবত1&॥ “ 

* রক্ষাকর্তা। + অন্ের উৎপাদিত! ' 

বজুষেদ সংহিতা ! ১৮ জং 

পঞ্চাশতৃম কণিকাত্বক পঞ্চ মন্ত্রে--এই 
নব মন্ত্রে নয়টি সকদগ্হীত আজ্যাছতি 
প্রদান করিবে 

হে অথে তোমার যে সকল দীপ্তি সূর্য্য: 
রশ্মিবূপে ছ্যলোক হইতে ভুলোক 
প্ধ্যস্ত পরিব্যাণ্ড হইয়।, থাকে, অদ্য 
এই যজমানের কার্ধ্য সিদ্ধির জন্য, তৎ- 
সমস্ত দীপ্তির সহিত ন্মামাদিগের এই যজ্ঞ 
ভূমিতে দেদীপ্যমাণ হও । ১ 

৪৭ কণ্ডিকা। 

হে ইন্দ্রামমী ! হে বৃহম্পতে ! হে দেবতা- 
বৃন্দ! তোমাদের যে দীস্তি সুর্ধ্যমগুলে, 
যে দীপ্তি গো-সকলে, যে দীপ্তি অশ্ব- 
জাতিতে, সেই সমস্ত দীপ্তির সহিত 
দেদীপ্যমান তোমরা আমাদিগকে পালন 

কর। ২. 

৪৮ কণ্ডিকা। 

হে দেব! আমাদিগের ব্রাহ্ধণদিগকে 

কান্তিযান্ কর, আমাদিগের বৈশ্যদিগকে 

বাস্তিমান্ কর, আমাঁদগের শৃদ্রদিগকে ও 

কান্তিমান্কর এবং আমাকেও বিশেষ 

কান্তিমান১ কর ॥ ৩ 

৪৯ কণিকা । 

বেদমন্ত্রে স্তত হে বরুণ! যজমানগণ 

হবিঃ প্রদান পূর্বক তোমার নিকটে যাহ! 



৫১ 

প্রার্থনা করিতেছি , হে আরাধ্য দেব! 

ন্তক্ট চিত্তে আমাৰ প্রার্থন। শ্রবণ কর । 

বশেষত প্রার্থনষ যে আমান পবমাষু 

সাপ[দি কর্তৃক অপহৃত না হয়। ৪ 

₹০ কণ্ডিক! 

দিনকব ঘর্ম্ দেবভাব প্রীতির জন্য এই 
আত প্রদণ্ত হইতেছে ইছ। স্থন্দবরূপে 
গৃহিত হউক । ৫ 

দিনকর অর্কণ দেবতাব প্রীতির জন্য 

এই আআহুতি প্রদত্ত হইতেছে ইহা 
স্বন্দবকণপে গৃহীত হউক । ৬ 
দ্রিনকর শুক্র দেবতার প্রাতিব জন্য 

এই আহুতি প্রদত্ত হইতেছে ইহা হুন্দর- 
রূপে গৃহীত হউক ।৭  * 

দিনকর জ্যোতিংণা দেবতাঁব গ্রীতিব 

জন্য এই আহুতি প্রদণ্ত হইতেছে ইহ! 

হ্বনীবরূপে গৃহীত হউক ।৮ 

দিনকর সূর্য্য + দেবতার প্রীতিব জন্য 
এই আহুতি প্রদত হইতেছে ইহা সুন্দর 

রূপে গৃহীত হউক । ৯ " 

[ ইতি বাতহোম ] 

করোস্ররপ আদিতা1 1 অর্চনার আদিতা 

2 শুরুবর্ণ প্রভাবিশিষ্ট অ'দিত্য । খু প্রীকাশের 

নিদান ও প্রকাশদ্বকপ ম পিত, | 

ঘকার্ষে প্রেকহিতা অনিচ্য । 

৪৪ 

মাধ্টন্দিনী শাখা। ৩৩৫ 

€ কণ্ডিকা। 

এতদাদি মন্ত্ত্রয়ে অগ্নি যোজন করিবে -- 

বলপুর্ববক মথিত, দিব্য, স্থপর্ণ, প্র ইলিত" 

শিখ-এই অগ্নিকে ঘ্বতের সহিত যোগ 
কবিতেছি । আমরা এই, কার্ধোব ফলে" 

আন্তবীক্ষ লোকে গমন পুবঃসর (তছুপবি) 
ব্বর্গে আবোহণ কবত (তদুপরি দ্রঃগ- 

শুন্য উত্তকুষ্টতম পরম ধাষে গণন কবিতে 

সমর্থ হইব । ৯ 

€২ কর্থিকা 1 

হে অগ্নে । উৎ্পত্তি-বিনাশশীলী এই 
ছুইটি তোযার পক্ষ 7) ইহাঁবই দ্বাব 
তুমি বক্ষোকুল বিনষ্ট কবিয়া থাক; আমি 
এই ছুইটিকে অতিক্রম কবিষা নেই 

লোকে যাইতে বাঞ্ছা করি_ পুর্বতন খষি 

গণ যে স্থানে গমন করিয়াছেন । ২ 

৫৩ কগ্ডিকা। 

ইল্দু১, দক্ষ২, শ্যেনও, খতাঁবাঁঃ, হিবণ্য 
প্ক্ষ*, শকুন, ভুবণ্যুণ, মহান্৮ সধস্ছে 

*প্ৰাপও পুণ্য। 
১-আহল।দকর । ২-উৎতসাছবানৃ। ৮--শোন 

পীর নয শত্দলনকার[ ৫ ও- পট, 

৫-_ফেছেতু পঙ্গ্যাক,র চিতির উভধ ' হি । 

+ আাঁঠিবর্ঁকে | খাটি আছেন -যেছেছু ডিভি 5,71৭ এ 
ম্যঘ। ৭_আঠগাপি রূপে োষক্ু। ৮"একজাবখান্। 



টা যজ্র্বেদ সংহিতা । ১৮জং 

নিষত্তক* হে গ্রে! তোঁমাকে তুয়োডুয় | পৃথিবী হইতে রস আকর্ষণ করিয়। পন্য 
নমস্কার ' আমাকে রক্ষা! কর । ৩ 

[ ইতি অগ্রযোজন ] 

৫৪ কগ্ডিক] 1 

পরিধি সঙ্গি স্পর্শ পূর্বক এতদাদি মন্ত্ 
ছয়ে অগ্রিবিয়োজন' করিবে-__ 

হে অগ্নে! তুমি স্বল্পেীকের মস্তকম্বরূপ 
হইতেছ, পৃথিবীর নাতিস্বরূপ হইতেছ, 
জলের এবং ওষধি সমস্তের সাবভভৃত 

হইতেছ, তোমাকে নমস্কার । আমাকে 
দীর্ঘকাল জীবন, স্বখাবাস গৃহ, স্থপ্রতিষ্ঠা 
এবং ( অস্তে ) স্বর্গ গমনের পথ প্রদান 
কর। ১ 

৫৫ কণ্ডিকা । 

হে-সূর্যযরূপাগ্নে ! এই ব্রঙ্গাণ্ডের, মন্তক- 
স্বরূপ তুমি বৃষ্টি প্রদান ছারা আমাদিগকে 
রক্ষা কর ॥ ভূমি ঘদিচ ছ্যুলোকে দেদীপ্য- 

মান রহিয়াছ কিন্তু সমুক্রের মধ্যেও 
তোমার করস্পর্শ দ্বারা গতি আছে, 
তোমার হৃদয় এবং আয়ু জলের মধ্যেই |" 

আছে অতএব প্রার্থন। উদধি ভেদ কর ; 
ছ্যলোক হইতে, অস্তরীক্ষ হইতে এব্ঃ 
শপ 

“ *আহ্ত দেবগছণ লঙ্ছিত বন্তে একত্র আসীন ।' 

স্থজন পুর:সর বৃষ্টি বর্ষণ কর । ২ 
[ ইতি অয়িবিয়োজন ] 

সপন 

“৫৬ কণিকা । 

পূর্বববিহিত (৮১১৫ ) সমিষ্ট যজুর্হোম 
করণানস্তর এতদাদ্ি কণ্তিকাঘয়াত্মক 
মন্্বয়েও এ সমিষট যন্জুহোম করিবে_- 
,হে,ড্রবিণ ! যে যজমানের যজ, ভৃগু- 

গোত্রীয় ধ্বত্বিক্গণ কর্তৃক এবং বন্গ্রভৃতি 

দেবগণ কর্তৃক আশীঃপ্রদ ( কল্যাণকর ) 
রূপে সম্পন্ন হইয়াছে, (শ্থতরাং) ঘিনি 
আমাদের প্রিয় এবং আমরাও ষাহার প্রিষ 

হইয়াছি, সেই যজমানের-গৃহে ভুমি চির 
অবস্থিতি কর'। ১ 

৫৭ কণ্ডিকা । 

স্বয়ংগমনশীল এই হবি দেবগণের 

প্রীত্যর্থ আছত হইতেছে, অধিদেবত। 

এই অভিলযিতত হবি লাভ করিয়া! আমা- 
দিগের অভিলাষ পূর্ণ করুন ॥ ২ 

৫৮ কণ্ডিকা । 

অগ্নিচয়নযাঁগে একটী বশা1% অনুবন্ধ্য।1 

হইয়] থাকে, সেই বশার হৃদয়শুল সন্বদ্ধি 2৪155858851 

৬ গাভী; 1বধার্থ বন্ধা। 



৬৩কৎ মাধ্যন্দিনী শাখা । ৩৩৭ 

সমিৎ আধান করণানস্তর এতৎ প্রভৃতি | পরম লোক বাসী, পরম্পর শ্রীতিযুক্ত 
অ্ট কণ্ডিকাত্মক অষ্ট মন্ত্রের প্রতিমন্ত্রে 
অষ্টবাঁর আমবাহুতি প্রদান করিবে ( এই 

রূপে চড্রঃয্তি আছতি সম্পন্ন হইবে )-- 
( হেখস্বিক্গণ !) ষে কর্ম অনুষ্ঠান 

করিয়া প্রথমোৎপন্ন, প্রাচীন, খধিগণ 
পুগ্যলোকে গমন করিয়াছেন, _-যাঁহা! 

(প্রজাপতির ) আকুত% হইতে, হৃদয় 

হইতে, মন হইত বা চক্ষু 'হইতেইশ* 
(কর্তব্য বলিয়া )*অবগত হওআ। যায়, 

তাহারই অনুসরণ কর । ১ 

৫৯ কণ্তিকা । 

যে স্থানে দেবগণের সহিত একত্র বাস 
হয়, জাতবেদা! দেবতার প্রসাদদে নেই 
স্থখাকর স্থ'ন আমাদের য়জ্ঞপতি (যজ- 

মান ) লাভ কবিতে লমর্থ হইযাছেন, হে 

দেবগণ ! তিনি কিছুদিন পরেই এই পরম 
প্লোকে আগমন ক'রিবেন--ইহা তোমর! 
অবগত হও । ২ 

শা স্পসসডি 

৬* কগ্ডিকা ৷ 

এই যজমানেব জন্য ই্টীপুর্তরূপ দেব- 

মার্গ আবিষ্কৃত হুইয়াছে, এই পথেই ইনি- 
পদার্পন কগত আগমন করিতেছেন-- 

* অভিপ্রায় | অথাৎ প্রত্যক্ষ্ততঃ | 

দেবগণ ইহ স্বরূপত অবগত,হউন। ৩ 

৬১ কণ্তিকা । 

হে অগ্নে !, তুমি প্রবুদ্ধ হও-_জাগ্রত 

হও"; এই যজমানও ই্টীপূর্তাুষ্ঠানে 
কতরুত্য হউন ; এই কর্মের পর্য্যবসা- 
নেই ইনি সধস্থলোকে সকল দেবগণের 
সহবাস সুখ লাভ করুন । ৪ 

৬২:কগ্ডিকা ॥ 

হে অগ্নে! তুমি যে সামর্ধ্যে সহঅ- 
দক্ষিণ যজ্ধের অনুষ্ঠাতাকে দ্বর্গ প্রাণ্ড 
করাও, সেই সামর্যেই এই ক্ষুদ্র যজ্জের 
অনুষ্ঠাতা আমাদের যজমানকেও দেব- 
লোক-গমনে উপযুক্ত কর । ৫ 

৬৩ কণ্তিকা ॥ 

হে অগ্নে, ! আমাদের এই যজমান-_ 
্রস্তরঞ্ট, পরিধিণ*, শ্রকৃণট, বেদীখা, বহ্ছি+ 
ও মন্ত্র প্রভৃতি অক্টপ্রকার আবশ্যকীয় 
উপকরণেই এই যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছেন , 

এক্ষণে ইহাকে দেবলোক-গমনে কৃতকৃত্ 
কর ৭ ৬ 

শিপন | পাক শি 

* ক্রকের আধার দর্ভমুট্ি। 1 বাহপ্রমাণ 
কান্ঠত্রয়। $ জ্হ প্রভৃতি 4 প্রচাননহিঠি প্রস্ততি । 
+&লা । 



বজুর্বেদ সংহিতী | ৬১৮তদ 

৬9 কিক! 

02 

যঘ ৩ছন, যে সকল প্রতি ৬০, পাল তি 

"সপ্ন এই যক্ষমান যে 

৬৭ কণিকা । 

কিঞ্খগবেদে, কি যজুর্ধেবেদে,কি সামবেদে 

' সর্ধএই ইনি (অমি) স্থপ্রসিদ্ধ । ১ 

গ্রহ্* কবিয়াছেন, যে সকল পৃর্ঠনার্য্য | দ্বিতায় মন্ত্রে কন্মশেষ-জ্ঞাপ ক অগ্নির 

কবিষাছেন, যে সকল দক্ষিণা উৎসর্গ | উপস্থান করিবে-- 

করিযাছেন১-- 

ইস্াকে স্বর্গীয় দেবগণের মধ্যে, স্থাপন 
কর। ৭ 

৬৫ কণিকা । 
হে অগ্নে! যেযজ্ঞে ঘৃত ও মধুর ধার] 

কিছুকাল নিরস্তর প্রবাহিত হইয়াছে, 
ঈদৃশ যজ্জেব অনুষ্ঠাতা আমাঁদিগের এই 

যক্ঞমানকে স্বগাঁয় দেবগণের মধ্যে স্থাপন 
কর। ৮ 

| ইতি চি হোম ] 

৬৬ কণ্ডিকা | 
এই দেবতা অগ্নি নামে প্রসিদ্ধ, ইনি 

প্রথম হইতেই ছাত প্রচ্ছ, ঘ্বতই ইহার 

চচ্চুঃ এবং মুখেই ০স্থৃত ) ধাহুত্রষ বিশিষ্ট 

পার্ষিব শরীরে ইনি অর্চনীয় রূপে 

(জাঠব ' অবশ্থিতি কণ্বতেছেন ; উদদ- 

কের চালফিত! পে (বিদ্যুৎ ) অন্ত; 

বাক্ষেও ইহী্ অবস্থিতি এবং ছ্যলোকে 
প্রতিনিয়ত বিদ্যমান মাঁদত্য ৪ ইইারই 
রূপান্তর ; অধিক কি হুবরন্নায় কান্ঠের 
সভ্যন্তরে'ও ( দাব) ইতর মনত! আছে ।৯ 

পপ 

*বিিহ+প্রচিত্তরহছও পুখাছূনক | 

সেই সমস্ত কর্ম্মের ফলে হে চিতিস্থ অগ্নে। এই পৃথিবীতে মনুজ- 
গণের (হতকাবী যতপ্রকার.অমি আছেন, 
তুমি তৎদমস্ত হইতে উৎকৃষ্ট ; ( এই 

যজমানের ) চির-জীবন আদেশ কর (২ 

৬৮ কণ্ডিকা । 

অনন্তর সেই চিতিপ্রদেশে পুরীষ ক্ষেপণ 
পুবচদর কুণ্ড পুবণ করণানন্তব এতৎ 
প্রভৃতি দশ কণিকা পাঠ করত সেই পুরী- 
ষবতী চিতির উপস্থান কবিবে-_- 

র্ ইন্দ্র তে,মার হৃত্রহননকারা, মমব- 
সহিষ্ বল দর্শনার্থ তোমাকে মাণর্তনা* 

রিতেছি ॥ ১ 

৬৯ কণ্ডতিকা । 

বহু জন কর্তৃণণ পুনঃ পুণঃ আহত হে 
ইন্দ্র! তুমি বলবধা, কধন ক্ষিয় মাঁণ, কখন, 

সপপা্পীিপী পা্প্পাসপপপি সি ২৮ ছি চে 

ও এন্কলে ইত্র শে বাষ,০্সহচর সেই: জাতি 

যেজ্যোতির আবিভাঁবে ঘণাঘন গণের ইতস্তত রঃ 

সর্থশাললে বর্ধাদি হই:। শন্যগভত] ও দুর করণ 
সম্পন্ন ছনন, যাহাকে পুর্ধ্ব- কবিগণ বৃত্রনুদ্ধ বলিয়। 
বর্ণন] কটিরা-ছন। বৃত্র শবে মেখ। 

+ আবর্তন- পুনঃ পুনঃ আবাছন। 



৭৫কৎ 
স্ 

ব৷ বদ্ধমান, হস্তশূন্য পদশুন্য কিন্তু যুদ্ধে 

মাধান্দিনী শাখা । ৩৩০৯ 

৭৩ কণ্ডিকা । 

অতি প্রবল ও গভীর গর্জনকারী বৃত্রকে | যে অগ্নি ছু'লোকে পরিচিত (আদিত্য 

চর্ণ কর - ছিন্ন ভিন্ন করিয়| বিন্ট কর। ২ 

৭* কর্তিকা। 

ছে ইন্দ্র! সঙ্গামে বিজয়ী হও! যাহারা 
তোমাকে পরাজয় করিতে উদ্যত, তাহা- 

দিগকে অধঃপতন, কর! এবং যে কেহ 

আমাদিগকে রেশ, দতে প্রবৃত্ত,.তাহাকে 

অন্ধন্তম: প্রাণ্ত কর 51১ 

সপ পপি 

৭১ কঞ্ছিকা 

হে ইন্দ্র । গিবিণশহ্বপাধা, ঘোব রাঁব- 
কারী, ভযানক, ম্বগপতি যেবপ অতি 

দূব হইতেও স্বায লক্ষ্য ,আক্রমণু কবে, 
তুমিহ সেইরূপ ভাবে বৃত্রকে আক্রমণ 
কব। হেইন্দ্র! ত্বদ্ধায তিগ্ম পবি ক্ষ 

শখণিত কাম! তদ্দার। শক্রগণকে তাড়্ 

কব--নংগখ্রাযে বিশেষ রূপে জন্ী হও।৪ 

৭২ কণ্ডিক | 

সমস্ত মনুজমণেব হিতকাবী অগ্নি্ষ 

আমাছিগের স্ততি প্রবণ করিয়া আম, 
দে? কল্যাণার্থ দূৰ হইতেও আগমন 
করুন । ৫ 

* এন্লে এই আন্সি বিচ্ুং। 

ও বিদ্যুৎ), যিনি পৃবিবীতে পবিডিত 
(জাঠৰ ও পাচন ), মিনি সন্ত ওষধিব 

মধ্যেও বিবারজিত হ্থতবাং খত্বিকগণের ) 

বলেও পবিচিত ( অধণিছয় ঘর্ষণে উৎ- 

পাদ্য*যজ্জিয়, পেই নৈশ্বানর অগ্নি কি 

দিবা, ' কি রাত্রিতে, আমাদিগকে পাপ 

হইতে রক্ষা করুন । ৬ 

শীট পট 

৭8 কণ্ডিক ॥ 

হে অগ্নে। ভরসাকবি, আমবঃ তোমার 

প্রপাদে, যাহ! চিব প্রার্থিত তাহা অনা- 

য়াসে লাভ করিতে সমর্থ হই । হে 

সম্পর্তিমন্। আমবা তোমার প্রলাদে 

পুত্র-সম্পর্তি লাভ করিতে সমর্থ হইব । 

আমবা হবীরূপ অক্নাভ্তির ফলে যথেষ্ট 
অন্নও লাভ করিতে সমর্থ হইব | "হে 

চিবস্থাযিন্শ আমবা তোমার গ্রীসাদে 

| চিরস্থায়ি যশোৌধন লাভেও সমর্থ হইব্।৭ 

৭৫ কণ্তিকা । 

হেঅগ্নে ! অদ্য আমরা তোনাকে যজিষ্ঠ " 

অজ্রেধৎ%, মন্মণ, মীনসে উত্তান-হস্ত 

হইয়া মক্কার পূর্বক দেবগণেব অভিলষ- 

জনন্ত প্রাণীর হ্িতকর । 
বাঁ যাগে প্রবলবেগে প্রবৃত্ত । 

খদেবমছিমীছি ম ল্কানি। 

1 আনন্যগন্। 



৩৪০ 

শীয় হবি প্রদান করিলাম ) হে যেধাবিন! 
তুমি ইহ। দৈবগণকে প্রাপ্ত করাও । ৮ 

৭৬ কগ্ডকা। 
পর্মধামে বিরাজমান, অমনি, ইন্দ্র 

ব্রন্ধা! ও বৃহস্পতি দেবতা এবং সমান 

চিত বিশ্বেদেব। দেবগণ আমাদিশের এই 
যজ্ঞ রক্ষা করুন এবং আমাদিগকে : 

কল্যাণধামে উপনীত কক্কন '। ৯ 

যজুর্বেদ সংনিতা। ১৮ং 

৭৭ কণ্ডিকা ॥ 

হে নিত্যতরূণ অগ্নে ! তুমি আমা- 

দিগের স্তৃতি ও প্রার্থন! বাক্যগুলি শ্রবণ 

কর--যজমানের বংশ এবং আত্ত্রীয়গণকে 

অযাচিত হইয়াও রক্ষা কর। ১৯ 

[ ইতি অযিচয়ন প্রকরণ ] 

॥ ষজুর্বেদীয় মাধ্যন্দিনী শাখার মন্তরতাথে অফ্টাদশ অধ্যায় সমাণ্ড। 

ট 
উনবিৎশ' অধ্যায়। 

_ শ[ সৌত্রামণির পরিশি ] 
* ১ম কগ্ডিকা | | 

রাজ্যচ্যুত রাজা, পুনর্ববার রাজ্য লাঁত 
কামনায়, সোত্রামশী যাগ করিবে । এই 
বজ্ছের প্রধান উপকরণ হুর। ) সেই 
হরার পারিপাট্যের জন্য, সোমহরা- 
বিক্রয়ী অথব! ক্লীব ব্যক্তর নিকট হইতে 
সীসের বিনিময়ে, শম্পঞ্চ, উ্াপুষ্কের 

অন্ক দিত ব্রাছি । 

বিনিময়ে তোর, সূত্রের বিনিময়ে লা?" 
এবং অপর যথেচ্ছ কোন দ্রব্যের বিনি- 

ময়ে নগ্রনথধট ব্য করিয়! যজ্ঞমণ্ডপের মধ্যে 

* অ্করিত খব + ভূ শ্রীন্থি অর্থাৎ খই। 
£ বঙ্ধত্বক্, আমলকী, হরীতকী, বিভ্ভীতলগী 

ওঠা, পুনর্নবা চতুর্জজাতক, বহশাবকা, পিগলী, 

সৃহচ্ছত্রঠ, চিত্রক, ইন্দ্রবাকণী, অশ্বগন্ধা, ধঙ্গযাক, 

ঘ্বনী, কুষজীরক ও লীননক, কচাহরিদ্রা ও 
হাহা, অনস্ক,রিষষ ও ব্রীহি--এই সযস্ত সম- 

পরিমাণে একি হইলে তাহাকেই নগর কনে । 



ং্কৎ মাধ্যন্দিনা শাখ।। ৪১ 

কোন উপযুক্ত স্থলে গে/চর্মের উপরি এ 
সমস্ত স্থাপন করিবে, অনস্তর আবশ্যকানু- 

সারে প্রাচীনবর্ি শালার দক্ষিণ দ্বার পথে 
উহা অগ্নি-গৃহে আনয়ন পূর্বধক্ ভালরূপে 
চূর্ণ করিয়া পৃথক্ ২ রাখিরে পরে যথেচ্ছ- 
পরিমিত ব্রথহি এবং শ্যামাক দর্শ পৌর্ণ- 
মাস প্রকরণে বিছিত ব্যবস্থানুসারে বিতুষী 
কধণাদি দ্বারা তণডুল প্রস্তুত করিবে ; 
এ উতয প্রকার ততুল পৃথক্ পৃথকু বৃহৎ 

বৃহৎ পাত্রে ব্থ জলে পাক করিয়া! উদ্বা- 
মন করত বৃহ ২ আচামছয়ে* উহাদের 
£আবণ* গ্রহণ করিবে? সেই নিঃআাব 

উষ্ণ থাকিতে থাকিতে, পূর্বব- রক্ষিত 

শম্পাদিচুর্ণের মধ্যে শম্প, তোক্স ও লাজ 
ূর্ণের এক তৃতীয় ভাগ অংশঘয় করিয়া 
প্রদান করিবে এবং নগ্ননথ-চর্ণের অর্ধভাগও 
সমান করিয়া উহাতে প্রদান করিবে ; 
শ্রীম্তর শম্প তোক্স লাজ চূর্ণের অপ্র 
তীয় ভাগ অংশঘ্বয় করিয়। এই স্ছপক 

৪দনে নিক্ষেপ করিবে এবং নগ্নুচুর্ণের 
মপর অর্ধও সমঘভাগ করিয়! উহাতেই 
নক্ষেপে করিবে; পরে এ উভয় 
পাত্রন্ছ উভয়বিধ ওদনকে একত্র-করিয়া 

চাহাতেই এ উভয় আসরই+ নিক্ষেপ 

*ফেদ গজন1 1 যেগ।ত্রে *হিত যেন।মাড় 

[জিত হয় তাহাকেই আচাম কহে, সরাৎ।দি,। 

£ শস্পচ্ণাছি নিশ্রিদ্ক নিংআবকে অ:সন কছে। 

করিবে এই কগিকাত্বক প%ঞ মন্ত্র এবং 

আগামী অধ্যায়ের বিংশ কগ্িকাত্্ক 

মন্ত্রটি পাঠ করত উহাতে সোমরস 

প্রদান পুরঃলূর আড়ালন দ্বারা মিজ্িত 
করিয়া শালার নৈখ ত কোণে গর্ভ 'খনন 

পুরঃষ্ঝর দিনত্রয় প্রোথিত করিয়া রাঁখিবে* 
হে সুরে ! তুমি সুস্বাহু, এই সোমরসণ্ড 

স্বস্বাত ; তুমি তীত্র এরই সৌমবসও 
তীত্র;ঃ তুমি অমৃত, এই সোমরসও 
অস্থত; তুমি মধুর, এই সোমরসও মধুর ; 
অতএব, তোমাদের উভদ্বের মেলনদ্বার! 
সখ্য সম্পাদন করিতেছি । ১ 

হে সোম-রন মিশ্রিত অন্রল ! এক্ষণে 

তোমাকে সোম বল। যায়। ২ 

অশ্বিদেবদ্ধয়ের জন্য পচিতে থাক । ৩ 

সরস্বতী দেবতার জন্য পচিতে থাক। ৪ 

" সুত্রাম। ইন্দ্র দেবতার জন্য পচিতে 

থাক । ৫ 

২ কণ্ডিক। 
সায়ং হোম করণানস্তর “অশ্বিত্যাম- 

পাকরোমি*-এই মন্ত্রে একটি গাভী 

গাতী-পাল হইতে পৃথক্ করিয়া লইয়া 
তদীর ছুপ্ধ দোহন পূর্ববক'অধ্বষ্যু এই 

মন্ত্র পাঠ পুরঃসর উহা! সেই প্রোথিত 
হবরাভাণ্ডে পিঞ্চন করিবে এবং তৎ্পরে 

উচ্ছাতে সেই পূর্বব-রক্ষিত অবশিষ্ট শল্প- 
ছ্ণ “নিক্ষেপ করিবে । দ্বিতীয় দ্বিবসেও 
নিশাস্তে “দরম্বত্যা অপাকরোমি+ এই 



৬৩1 ই 

মন্ত্রে দুইটি গাভী, পাঁল হইতে পৃথক্ 
কবিয়া লইয়া, উদীয় ছুপ্ধ দোহন পুর্ববক 
অধ্বযু্য এই মন্ত্র পাঠ পুর:সর উহা সেই 
প্রোথিত স্থরাভাণ্ডে সিঞ্চন করিবে এবং 

তপবে উহাতে সেই পূর্বব-রক্ষিত অব- 
“শঙ্ট তোক চুণনিক্ষেপ ক রবে । ততায় 
দিবসেও রাত্রিকালে 'ইিন্দ্রীয শ্বত্রামে 
অপাকরে।মি' _এই*মগ্্রে তিনটি গাভী, 
পাল হুইতে পৃথক করিয়া! লইবা, তদীয় 

দুগ্ধ দোহন পূর্বক অধ্ববুণ এই মন্ত্র পাঠ 
পুবঃদর উহা সেই প্রোথিত্ত স্ববাভাগ্ডে 
সিঞ্চন কবিবে এবং তৎপরে উহাতে 

সেই পুর্ধব রক্ষিত অবশিষ্ট লাজ চূর্ণ 
নিক্ষেপ করিবে-_ 

খাত্বিক্গণ, অদ্রি দ্বার] যে মোম অভি- 

সুত করিযাছেন, যাহ! গিরি-নিঝরিপ্যা 

দিতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, যাহার প্রসাদে 
যজস্ছন যজমানন্ব আপাদিত করিষ] 

থাকেন্ন, যাহ! আমাদের সকলেই ভিত 

কাহী দেবগণের প্রিয়তম সেই উৎকৃষ্ট 
হবি, আমর! এই গোঁ-ছুপ্ধের ছার! সম্যক্ 
সিঞ্চিত কবিতেছি । ২ 

৩ কাঁগক।। 

এই কগ্গিকাস্মক মন্ত্র এবং পর কণ্ডিকা- 
আক একটি মন্ত্র, এই ম গ্ুত্রধ পাঠ পুব*্শর 

পলাশপাত্রে, গ্লোপুচ্ছের এবং অশ্বপুচ্ছের 

যজুর্বেদ সতহিত।।' ১৯তাৎ 

কেশ-বিনির্ষিত পবিত্র দ্বারা এ স্থুরা 
পাঁবন করিবে _ 

হে সোম! তুমি অতি সত্বব এই পাত্রে 
প্রবেশ করিতে সমর্থ, বায়ু দেবতার প্র 

সাদে তুমি পবিত্র দ্বারা পুত হুইতেছ, 
তুমি ইন্দ্রদেবতার উপযুক্ত ও প্রিয় । ১ 

হে সোম তুমি অতি সত্বর এই পাত্র 

হইতে নির্গত হইতেও সমর্থ, বায়ু দেব 

তাব প্রলাদে তুমি পবিত্র দ্বারা পূ হই 
তেছ,' তুমি ইন্দ্রদেবতার উপযুক্ত ও 
প্রিয় । ২ 

পিস 

৪ কণ্ডিকা । 

সৃক্ষম সূক্ষ্ম বাল-নিশ্র্িত পবিত্র হইতে 
গলিত, লোম মিশ্রিত, সরা, সূর্যের 
ছুহি$% দেবতার প্রদাদে চির দিনই 

পবিত্র হইয়! থাকে । ও 

৫ কগ্ডিকা ॥ 

উত্তরদিকে বেতস পাত্র স্থাপন করিয়া 

তাহাতে অজা ও মেষের লোম বিনিশ্মিত 
পবিত্র দ্বাব স্থরাভাণ্ডে দত্তাতিরিক্ত হুগ্ধ- 

মিগ্রিত সোম এই মন্ত্র পাঠ করত পাঁবিত 
করিবে__ 
হে দেব সোম ! তুমি প্রথমত অভিষুত 

* “হুর্যোর ভুহিভা অন্ধ” শতপখ । 



ধক 

হুইয়াছ ' পশ্চাৎ মত্তত1 সম্পাদনের জন্য 
সুরার সহিত মিশ্রীকৃত হইয়াছ ; এক্ষণে 

প্রার্থশীয়--যে, তোমার বিশুদ্ধ প্রভাবে 

দেখতাদিগের -আশ। পরিতৃপ্ত কর, ব্রাহ্মণ 

ও ক্ষাত্রয় জাতির তেজ ও ইন্জ্রিয় পবিত্র 

কর এবং যজমানকে যথেইউ অন্ন ও জল 

প্রদান কর ।*৯ 

৬ কণ্ডিকা। 

প্রথমত মন্তুত্রয় পাঠ করত অশ্বথপাত্রে 
প্রথম পয়োগ্রহ গ্রহণ কবিবে - 

ছে সোম । কৃষী, একাকী হইলেও স্ব;য 
কর্ষিত ভূমিতে উৎপন্ন "অত্যধিক যব 

শস্যও যেরূপ্ যথাক্রমে কর্তন করে, সে 
ইরূপ, স্বপ্লমাত্রগ তুমি, (দ্ুবগণের অত্য- 
ধিক প্রিয়রূপে নির্দ্দি হইতেছ; কুশা- 
সনোপবিষ্ট খত্বিক্গণ তোমাকে নমস্কার 
কঠরতেছেন । ১ 

হে পয়োগ্রহ ! তুমি উপয়াম পাত্রে 
গৃহীত হইতেছ, অশ্বিদেবদধষের তৃপ্তির 
জন্য তোমাকে গ্রহণ করিতেছি । ₹ 

হে প্রথম পয়োগ্রহ ! এই তোমার 

স্থান, তেজোলাভ কামনায় তোমাকে 'এই 

স্থানে স্থাপন কারতেছি । ৩ " 

পুনশ্চ প্রথম মন্ত্র পাঠ করত ব্তি-় 
পয়োগ্রহ অভিমন্ত্র করিয়। চতুর্থ, মন্ত্র 

৪৫ 

মাধ্যন্দিনী শাখা । ৩৪৩ 

পাঠ পুরঃমর উহ উছুগ্ঘর পাত্রে গ্রহণ 
ও পঞ্চম মন্ত্রে স্থাপন করিবে-- 

হে পয়োগ্রহ ! তুমি উপয়াম পাত্রে 
গৃহাত হইতেছ, সরস্বতী দেবতার তৃপ্তির 
জন্ত তোমাকে গ্রহণ করিতেছি। ৪, * 

হে দ্বিতীয় পয়োগ্রহ ! এই তোমার 
স্থান, বীর্ধ্য লাভ কামনায় তোমাকে এই 
স্থানে স্থাপন করিতেছি । « 

পুন:প্রথম মন্ত্র পাঠ করত তৃতীয় পয়ো 
গ্রহ অভিমস্ত্রণ করিয়! ষষ্ঠ মন্ত্রে উহা! 
গ্রহণ ও সপ্তম মন্ত্রে স্থাপন করিবে -_ 

হে পয়োগ্রহ ! তুমি উপয়াম পাত্ছে 
গৃহ'ত হইতেছ, স্থত্রাম! ইন্দ্র দেবতার 
তৃপ্তির জন্য তোমাকে গ্রহণ করিতেছি ।ঙ 

হে তৃতীয় পযোগ্রহ ! এই তোমার 
স্থান, বললাভ কামনায় তোমাকে এই 
শানে স্থাপন করিতেছি । ৭ 

৭ কণ্ডিকা। 

এই কগ্ডিকাত্মক মন্ত্রে এবং পর 
কগ্ডিকাত্মক ছয় মন্ত্রে আবৃত্তি ক্রমে নয়টি 
মন্ত্র সম্পন্ন হইবে, তত্ারা যথাক্রমে 
্বগ্নয়* স্থালীতে তিনটি স্থরাও্হ অভি 
মন্জ্রিত ও গুছ।ত এবং আস।দিত হইবে । 

তন্মধ্যে এই মন্ত্রে অশ্তিভ্ত্রণ__ 
ছে হও সোষ ! যেহেড় তোরা 



৩৪৪ বজ্রধেদ সতক্তি। | ১৯অং 

বিদ্চিন্ন প্রকৃতি অত্ব তোমাদের বেদী 

এবং কুগুণ' উভবনই বিভিন্ন । স্থরে! তুমি 
ঘলবতী হুইতেছ, সোম শীস্ত, অতএব 
প্রার্থনীয় যে উভগ্মের একত্র সমাবেশে 

তুমি দোমকে নষ্ট করিও না'। ১ 

৮ কণ্তিক । 

হে প্রথম স্তরাগ্রহ ! তেজংস্বরূপ 

তোমাকে অশ্বিদেবদ্য়ের তৃত্তির-জন্য 

উপয়াম পাত্রে গ্রহণ কর! হইতেছে । ১ 

হে প্রথম স্ববাগ্রহ ! এই তোমার স্থান, 

আমে।দ কামনায় তোমাকে এই স্থানে 

স্থাপিত করিতেছি । ২ 

হে বিতীয় স্থরাগ্রহ! বীর্ষ্য স্বরূপ 

তোমাকে সরস্বতী দেবতার তৃপ্তির জন্য 

উপয়াম পাত্রে শ্রহণ কর! হইতেছে । ৩ 

হে ছিত'য় স্থরাগ্রহ ৷ এই তোমার স্থান, ' 
আঁন্ন্দ কামনায় তোমাকে এই সম্মানে 

সাদিত করিতেছি । ৪ 
ছে তৃতীয় হ্থরাগ্রহ ! বীর্যযস্বরূপ 

তোষাকে ইন্দ্রদেবতার তৃপ্তির জন্য উপ 

জাম পাত্রে গ্র্থণ কর1 হইতেছে । ৫ 

হে তৃতীয় হল্পাগহ ! ক্ফর্তি কামনায় 
তোমাকে এই স্থানে সাদিত ফরি- 

তেছি 1৬ 

(রি 

টি ক 

* বেসন প্রপ্তত হয় । বাঁযেস্থানে আহত হয়? 
হুরা-5দনের স্থান ঙ্গিপাগ্রি এ্রবং সে।ম-হবনের 

স্থান--আহরনীয় সি । 

৯ কণ্িক। ॥ 

আক্ষিন পয়োগ্রহ গ্রহণের পরে, সাদ- 

নের পূর্বে, এইমপ্রপাঠ পুরঃসর গৃহীত- 
গ্রহনে গোধূম ও কুবলের* চূর্ণ প্রক্ষেপ 
করিবে-_ 

হে ছুগ্ধ! তুর্নি তেজের বর্ধক হইতেছ, 

অতএব আমাদের তেজ বদ্ধন কর। ১ 

বিতীয় মন্ত্র পাঠ করত সারম্বত পয়ো- 
গ্রহে উপশাক।' ও বদরণঃ চুণ প্রক্ষেপ 

করিবে 

হে ছুগ্ধ! তুমি'বীর্য্যবঞ্চক হইতেছ, অত- 
এব আমাদের বীর্য বন্ধন কর। ২ 
তৃতীয় মন্ত্র পাঠ করত এন্ড পয়েগ্রহে 
যব ও কর্ন্ুগ' চূর্ণ প্রক্ষেপ করিবে-_ 

হে ছুপ্ধ! তুমি বলবন্ধক হইতেছ অত- 
এব আমাদের বল বঞ্ধন কর । ৩ 

চতুর্থ মন্ত্র পাঠ করত আশ্বিন সুরাগ্রহে 
বৰুকলোম প্রক্ষেিপ করিবে-- রঃ 

হে স্বরে! তুমি ওজোবদ্ধক হইতেছ 
অতএব আমাদের ওজো বঞ্ধন কর। ৪ 
পঞ্চম মন্ত্র পাঠ করত সারম্বত হ্রা গ্রহে 

ব্যাম্রলোম গক্ষেপ করিবে - 

হে স্বরে! তুমি মন্যুবদ্ধক হইতেছ অত- 
এব আমাদের মনুযু বদ্ধর কর ॥ £ 

ষষ্ঠ মন্ত্র পাঠ করত এন্ড সুরাওছে 
সিংহলোম প্রক্ষেপ করিবে _- 

এপ স্পস্ট 

*কুবলস্ম্রড় কুল। 1 ইত্রাযব। $ছেটকুল। 
খ অভি বৃহৎ কুল । 



১২কং 
হে সুয়ে । তুমি সহোঁবদ্বক হইতেছ 
অতএব আমাদের সহোবর্ধন কর ।৬ 

সমন 

১০ কণ্তিক। 

অধ্বযূর্ট এবং প্রতিপ্রস্যাঁতা উভবে উভয 
পাশ্বন্মিত হইয়! যক্তমানকে প্রাহমখ কপা 

ইয়া, এই মন্ন পাঠ কবত তদীয নাছিব উদ 

এবং অধোঁভাঁগ শেন পক্ষীব পাক্ষেব দ্বার 

গ্রদক্ষিণ ক্রেমে পাঁবন ঝোঁড়ন) বীববে__ 

যে বিষচিকাঞ্চ দেবতা” ব্যাত্বণণাক, 

বুকণশকে, সিংহগণকে, এবং" শ্যেনপশ্ষী- 
দিগণক রক্ষা কবিষাঁথাকেন, তিনি যজ 

মাঁনকে* রক্ষা করুনণ* । ১ 

সস হ শত 

১১ কগ্ডিকা । 

অধবযর্য য্গমানকে ভগ্নিপর্শনার্ঘ প্রৈষা 
. কাঁবিলে পরবে যজমান এই কণিকাৰ প্রথম 

মন্ম পাঠ করত উত্তববেদিস্থ অগ্নি দর্শন 
কবিবে-__ 

হে অন্নে! তুমি ঝাঁক্ষী থাকিলে-_আমি 

* টীক্মাকার বিষ টিক শবে অর্থ এইফপ করিখা 
হেন বিশদ জর্বকত্র এবং অঞ্চন শবার্থ গমন,* 

এমাবতা যে রোগ সর্ববত্রব্যাপী ছউয়! উঠে কাহাকেই 
বিষচিকা কহে অর্থাৎ সাংক্রামিক উদয়বোগ ব 

অ্বয়াদি। 

ণ এতাবতা বোধহুয় ব্যারদিগকে সাংক্র/মিক 

রোগ আক্রমণ করে ন। (1 ্িষ-অনুজ্ঞা । 

ষাধ্যন্দিনী শাখ।। ৩৪৫ 

বাল্য মাতৃক্রোড়ে শয়ান থ্কিয়! স্তন্যপণন 

কালে আমোদে মত হইয়া ভূয়োডুয় যে 
মাতৃবক্ষে পদাঘাত করিয়াছি - ইত্যাদি 

বিবিধ প্রকারে মাতাগিতার নিকটে চিরখণ' 

ছিলাম কিন্ত অদ্য তৎসমস্ত খণ'হইতৈ 
যুক্ত,হইলাম, অধুনা বলিতে পারি-ঘে 
আমার লালন পানে মাতা পিতা যত 

প্রকার ক্লেশ পাইয়টছেন অদ্য তৎসমস্তই 
লার্থক হইল । ১ 

দ্বিতীয় মন্ত্রে পয়োগ্রহ স্পর্শ কবিবে-- 
হে পর্য়া্থহ! তুমি সংযোগ করিতে 

সমর্থ অতএব তোমার নিকটে প্রার্থনীয় 
যে আমাকে কল্যাণ সতযুক্ত কর। ২ 

তৃতায় মন্ত্রে স্রাগ্রহ স্পর্শ করিবে-_ 
হে স্রাগ্রহ! তুমি বিয়োগ করিতে 

সমর্থ অতএব তোমার নিকটে প্রার্থনীয় 
যে আমাকে পাপ-মুক্ত কর । ৩ 

১২--৩১ কণিকা । 

দেবতারা সম্পত্তিমান্ যজমানেব বীর্ধযা্দ 
বৃদ্ধির জন্যই এই পৌঁত্রামণি যা? 
গুষধূ প্রচাব করিযাছেন । , ৫৯ 

ব্যবহারকারী প্রধান বৈদা 

এবং সরম্বতী্ট। ১ 

ছল 

হু এই কলে এখাটি আখ্যাধিকা আছে, “ইজ, 

নম্বৃতি অসুরের কুচকে পড়ি”? অসংন্ত শুরা 



৩৪৬ যজুর্বেদ সংহিতা! ।, ১৯অৎং 

এইযজ্ঞে দীক্ষাসম্পা্নার্থ শম্প আব- 
খ্যক। প্রায়ণ'য় সম্পাদনার্থ'তোক্স আব 
শ্যক পগোমক্ষষার্থ লাকা আবশ্যক | 

৭" পলি বড় মধুব |, » 

*জাতিথ্য সম্পাদনাথ আদর আবশ্যক 

'মহাবীরক্ সম্পাদনার্থ নত আবশ্যক । 

উপপৎা সম্পাদনার্থ ত্রিরাত্ স্রাভিষব 

আবশ্যক । ৩ পু 

ক্রীত সোষের সহিত পরি্রুতঞট পরি- 

যেক করণার্থ- অশ্থিদেবদ্ধয়ের জন্য এক 

প্রকার, সরস্বতী দেবতার জন্য অম্য- 
প্রকার এবং ইন্দ্র দেবতার জন্য অপর 

প্রকার দুধ আবশ্যক । 8 

সোমের জন্য আসন্দী আবশ্যক । 

রাজার অভিষেকার্থও অপর একটি আঁ- 
সন্দী আবশ্যক । স্থরার জন্য কুস্তী আব-, 
শ্যক। উভয় আপন্দার মধ্যস্থলে উত্তর- 

বেদ্ধি আবশ্যক । যজমানের তৈষজ্যস্বরূপ 
কারোতরণা আবশ্যক | € 

পান দেখে সম্পন্ব ও যশ হছাবাইযাক্িলেন, 

পয়ে অর্বি-দন্দ্বষ এবং সবণভী ছার লুরাশ. 

পাঁন রোগের উপাশমার্থ এই দেত্র।মণী যাঁগেশ 

আবিষ্কার করিম তীর গুধানা পুনঃ স্থাপন 

করেন অভ এব প্রাধান্য লান্ভ বিষষে ওধখ 

সেখুত্রামণী এবং বৈদা-_অশ্বিছ্বয ও সরস্বতী ।+ 
শত ১১৮৩১৯$ 

পথ । 1 পূর্ববািন্থিতউষ্টি বিশেষ " 1 হর] ! 
খু শুয়াপাবন চ।লনী। 

বেদিবারা বেদি লাঁত করিবে । খর্ছি- 

দ্বার বর্ি লাভ করিবে । ইন্দ্রিয় ছার] 

ইন্দ্রয় লাভ কবিবে। যৃহ্চণর দারা যুপ 
লাঙ করিবে । অগ্নির দ্বারা অণগ্ন প্রণয়ন 

করিবে ।৬ , 

অআশদেবদয়ের জন্য হন্দ্ধাল প্রস্তুত 

করিবে । সরস্বতী দেবতাঁব জন্য আম্বীধ 

প্রস্তুত কবিবে । ইন্দ্র“লতার জন্য এছ 

সদ, পদ্বীশাল ও গাহ্পতা প্রস্থত 

করিবে । ৭ 

প্রেষের দ্বাবা প্রৈষ শাভ কবিবে। 
আত্রীদ্ধারা আপ্রী লাভ কদিবে। প্রযা- 
জের দ্বাঁব! প্রয়াজ লাভ করিখে | অনুযা 

জের দ্বারা! অনুপান্স লাভ করিবে । বষট 

কারের দ্বারা বষটকার লাভ করিবে। 

আহ্ুতি দ্বার অ(হুতি লাত করিবে । ৮ 

পশুদার! পশুক্রিয়া সম্পন্ন ক ববে।! 

পুরোডাশ দ্বারা হবি সম্পন্ম করিবে। 

ছন্দের দ্বারা সাঁমিধেনী সম্পন্ন করিবে । 
যাজ্যা দ্বাবা বষট্কাৰ সম্পন্ন করিংবে। ৯ 

' ধানা১ করস্ত সক্ত, পরীবাপঞ্গ, পয়'ঃ 

দধি, হবি:, আমিক্ষা বাজন ও মধু_এই 
গুলি সোমযাগের প্রধান উপকরণ।। ১৯ 

লৌত্রাথণি যাগে ধান স্থানে কুবল, 
পরীবাপের এনে গোধূম, সক্তূর স্ছানে 
| বপ্পপসর 

ছু হাবিস্পাক্ি । 



৩২কৎ 

বদর, করস্তের স্থানে উপবাক (১১) পয়ঃ- 
স্থানে যব, দধি স্থানে কর্কন্ধু, লোমের 

স্থানে বাটিন এবং সৌম্যের্* স্থানে 
আমিক্ষ! ব্যবহৃত হইয়! থাকে । ১১--১২ 

“ওশ্রাবয়' ইহাকে স্তোত্রিয় বলাষায় 
হস্তজৌবট'* ইহাকে অনুরূপ বলাষায়, 
ঘিজ'--এই দ্বাক্ষরকে ধয্যা বলাযাষ 

“যেষঙ্গামছে' ইহাকে প্রগাথ বলাযায ১৩ 
খগর্ঘ বাবা উকৃথ সম্পম হয়, শৃত্যেক 

পদ দ্বারা নিবি সম্পন্ন হয় এবং প্রণব 

ব্যবহ।রেই শস্ত্র সম্পন্ন হইয়াথাকে । পয়ঃ 

প্রক্ষেপ দ্বারা সোম শোধিত হইয়া 

থাকে। ১৪ রি 

প্রাতঃসবনে আরাধ্য দেবতা অশ্বি- 

দেবছয়, মাধ্যন্দিনলবনে আরাধ্য দেবতা 
__ইন্দ্র এবং তৃতীয়সবনে আরাধ্য দ্নেবতা 
--বিশ্বেদেব।, বিশেষত সরস্বতী । ১৫ 

কতিপয় বায়ব্যপাত্রা, সতপাজঃ, ছ্রোণু- 

কলশ, কুভভীদ্বয়ণা, অন্ত ণ্য়+, উভয় 
প্রকার অভিযুত সোম এবং কতকগুলি 

স্থালী আবশ্যক । ১৬ চি 

যভূর্মনত্র ছার। গ্রহ সম্পন্ধ হয়, গ্রহ 

» সৌদা-ুসোম পক চক্ষ। 1 সোমপ্পত্র ) 4 বৈশ্তপ 
সপাত্র, খাহ,র দ্বার (দ্বোণকজশে ঢালিতে ছয় । 

খু আহবসীয়াগ্িয় উপর শিক্যন্থ শতচ্িজ (বার) 

হয়াকলশ এবহ দক্ষিশাছির উপরি এরপ দ্বিতীয় 

_. + পুক্তভুৎ ও আধবশীয় । 

মাধ্যন্দিনী শাখা। ৩৪৭ 
ন্ 

ছ্বারা স্তোম সম্পন্ন হয়, স্োমের দ্বার! 

নিষ্টতি সম্পন্গ হয় এবং ছন্দের দ্বার! 

উকৃথ ও সাষেব দ্বার শস্ব সম্পন্ন হয __ 
এই য়মস্ত সম্পন্ন হইলেই অবসৃথ ,স্পন্ন 
হইযাথাফে । ১৭ | 

ইড়া, ভক্ষ, সৃক্তবাঁক্, আশ, শৎষু, 
পন্বীসহ্যাজ, লমিষ্টঘজু" ও সংস্থা;-- 

এগুলিও অত্র যজ্জঞে ব্যবহার্য্য । ১৮ 

ব্রত, দীক্ষা, দক্ষিণা, শ্রদ্ধা,-এই 

চাবিটাই, ষণ্কে প্রধান আদরণীয়, এই 

চাঁবিটির ফলেই সত্য-লাভ হইয়া 

থাকে । ১৯ 

প্রজাপতি কর্তৃক সোমযাগের ব্যবস্থা! 
এতাবদ্ধপই 'বহিত হইয়াছে পোত্রাম শী- 
যাগে স্থুরার অভিষবমাত্রই ,'বশেষ 

, ৩২ কণিকা 

অধবর্ধা, এই মন্ত্র পাঠ ক রয়া একত্র 
পয়োগ্রহত্রয়ই হোম করিবে _ 

যে যজ্ঞের বিশেষ উপকরণ স্থর1, 

যে যজ্ঞে দেবতার! সানন্দে কুশাদনো- 
পবিষ্ট হুইয়। থাকেন, যে যজ্ঞের ফলে 
হন্দর প্রজা! লাভ হয়, ষে যজ্জে অর্চনা 

কার্যে প্রবৃত্ত খত্বিক্গণ স্তোত্র পাঠ করত 

ছ্যানী দেবগণকে নমস্কার পুরঃসর 
পম প্রদান করিয়াখাকেন তাদৃশ যজ্ঞা- 



৩৪৮ 

নৃষ্ঠান দ্বারা আমরা ইন্্রকে পরিত্প্ত 
করিতেছি । ১ 

৩৪ কণ্ডিকা'। 

অধ্বযূ্ 'প্রতিগ্রস্থাতা ও আত্বীধ্ 
আশ্বিন পয়োগ্রহ ভক্ষণ করিবে হোতা, 

ব্রন্ধা ও মৈত্রাবরুণ স্ারম্থত পয়োগ্রহ 
ভক্ষণ করিবে এবং যজমান এন্দ্র পযোগ্রহ 
ভক্ষণ করিবে । সকলেই'বাঁরছয় করিয়। 
পয়োগ্রং ভক্ষণ করিবে, তন্মধ্যে এক 

একবার এই মন্ত্র পাঠ করিবে-_ 
অশ্থিদেবদ্য় অস্থর-পুত্র নমুচির নিকট 

হইতে যে সোম লাভ করিয়াছিলেন, যাহা! 
সরস্বতী দেবীর প্রসাদে সংস্কৃত হইয়। 

ইন্জরিয় -বৃদ্ধিকর হইয়াছিল, তারশ সোম 
মিশ্রিত এই শুরুবর্ণ, কান্তিমান, হস্বাছ; 
তক্ষ্য-প্রধান পয়ঃ ভক্ষণ (পান) করি- 

তেছি 1১ 

৩৫ কণ্তিকা। 

এহ্ মন্ত্র পাঠ করত _ অধ্বযণ্ প্রভৃতি 

কতিপয় সবত্ধক্ আশ্িন সূরাগ্রহ, হোতা 
প্রভৃতি কতিপয় খদ্িক সারম্থত সুরা গ্রহ 
এবং যজমাঁন এন্দ্র সুরাগ্রহ পান করিবে- 

এই সূসংস্কত, সোমমি শ্রিত সুরূস 

পদার্থের যে সারভাগ ই্জদেবতা শচা 
দেবীগণের স্টিত পান করিরাথাকেন,' 

যজুর্বেদ বংহিতা'। ৯*৯অং 

ভক্ষ্য-প্রধান এই পদার্থের সেইভাগ 
আমিহ বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে ভক্ষণ (পান ) 
করিতেছি ১ 

[ অপসব্য ] 
৩৬ কণিকা” 

অথব! প্রথম মন্ত্র পাঠ করত ব্াঁহব- 

নীয় অঙ্গারে উত্তর ভাগে আশ্বিন হরাগ্রহ 
হোর্ক্ষরিবে , দ্বিতীষ মন্ত্র পাঠ করত 
মধ্যম ভাগে সারম্বত সূরাগ্রহ হোম 
কবিবে । 'তৃতীয মন্ত্রে দক্ষিণভাগে এন্ড 

স্ৃরাগ্রহ হোষ করিবে _ 

স্বঘ! শব্দোচ্চাবণ পুরংলর দানে তর্প 

নীয় পিতৃগণের তৃপ্তির জন্য (সেইরূপ করি- 
ফ্লাই এই আছুতি প্রদত্ত হইতেছে । ১ 

স্বধা শব্দোচ্চারণ পুর.সর দানে তর্প- 

শীয় পিতামহগণের তৃপ্তির জন্য সেইরূপ 

করিয়াই এই আন্বতি প্রদত্ত হইতেছে । ২ 

স্বধাশব্দোচ্চারণ পর:সর দানে তর্পণীয় 
প্রপিতামূহগণের তৃতপ্তর গন্য সেইরূপ 
করিয়াই এই আহুতি প্রদত্ত হইতেছে ৩ 

অনস্তর চতুর্থ মন্ত্রে আশ্বিন স্বাগ্রহ- 

প্রক্ষালিনোদক সেই আহবন্টীয়াঙ্গাবের 
উত্তর প্রদেশে সিঞ্চন কবিবে, পঞ্চম মনে 

সারশ্বত স্রাগ্রহ প্রক্ষালনোদক সেই 
আহ্ধনীপ্নাঙ্গীরের মধ্যভাগে পিন 
করিবে এবং ঘষ্ঠ মন্ত্রে এন্দ্র সুরাহ 



১৯ 

ক্ষালনোদক সেই 'আভহ্বনীয়াঙ্গারের 
ক্ষিপপ্রদেশে সিঞ্ুন কক্সিবে 

পিতৃগণের আহার সম্পন্ন হইয়াছে। ৪ 
পিতৃগণ মত্ত হইয়াছেন । ৫ 
পিভ্গণ পরিতৃপ্ত হইয়াছেন । ৬ 
সপ্তম মন্ত্র পাঠমাত্র ক।'রবে__ 

হে পিত্ত্গণ! (আচমনাজি দ্বার!) 
সাপনার1 শুদ্ধ হউনখ ৭ 

৩৭ ক।গ্ডক!1। 

দক্ষেণায়িব উভয় পাশ্েস্তস্ত পঁতিয়া 
ছুপরি দক্ষিণাগ্র করিয়! বংশ স্থাঁপন করত 
তাহাতে (শক্য ঝাধয়া। সেই শিক্যে শত 
চছদ্র। কুক্তী ঝুলাইয়! দিবে, এ ছিদ্রগুলি 
গো লোম ও অশ্বলোমে পারত করি- 

7 সেই কুস্তে অবশিষ্ট সূরণ ঢালিয়! দিবে 
এবং আহুবশীয়াগ্রির উভয় পাশ্বেও সুস্তু 

পুঁ(তয়। ত€পরি দক্ষিণাগ্র কারয়! বংশ 
সপন করত তাহাতে শশেক্য বা.ধয়। েহ' 

(শক্যে অপর শতঙচ্ছিদ্রা। কুত্তা বুলাহয়। 
(দবে, এ (ছদ্রগুলি অজা-লোমে ও অ।ব-" 

লোমে পররৰৃত কারয়া দেই কুক্তে অব- 
(শষ পয় চালিয়। দ্বিবে। এইরূপে উভয় 
কুস্তার রন্ধগুল হইতে উভয় আগ্রতে 
শনৈঃ শনৈঃ যৎ্কালে সুরা ও পয় ক্ষ।রত 

হইতে থাকবে তৎকালে এতৎ গ্রস্থাপ্ত 
নয়টি. পাঠ করত পাবন হোম ক্ষার্য্য 
সম্পন্ন কারবে-- 

০ 

মাধ্যন্দিশী শাখা। তি ৪৯ 

সৌম্যুত্তি পিতৃগণ» পিতামহগণ ও 

প্রপিতামহগণ*এই কুভ্তীরহ্কগত পবিজ্রে 
ক্ষরিত সোনমিশ্র সূরা! ও সোমমি শর পন্ন: 
পান করুন, তাহা হইলেই আমর! আপ- 
নাকে পবিত্র জ্ঞানকরি এবং এই শতর-* 

স্ধের প্রুসাদে শতায়ু হইতেপাঁরি | ১ 

এই শতরদ্ধে, ক্ষরিত সোমমিশ্র সুর 
ও সোমমিশ্র পয় পিতাম্মহগণ ও প্র্পি- 
তামহুগণ গ্রহণ করিলে আমর! পুর্ণ আমু 
লাভ করিতে সক্ষম হইব অত এব তাহার! 
ইহা গ্রহণ.পৃরঃপর আমাদিগকে পবিজ্ঞ 
করুন । ২ 

৩৮ কণিকা ॥ 

হে অনে। আমা।দগের আয়ু পবিত্র 

কর, যুথক্ট অন্ধ ও পাশীয় আমাদগকে 
প্রদান কর এবং ছুজনগণের আক্রমণ 

হইতে রক্ষ/ কর । ৬ 

৩৯ কণ্ডিকা । 

- রদ্ধক্ষরিত এই মআাহুতি গ্রহণ করত 
স্জেরগণ আমাকে প.বত্র করুন, মন ও 

তদন্ুগত বুঝ্ধীক্দ্িয় নকল আমাকে পবিত্র 
করুন, সমস্ত প্রাণিবর্গের নিকটে ই আমি 

স্বস্ক পাবন প্রার্থনা করি; ছে জাতবেদঃ ! 

তুমিহ আমাকে পবিত্র কর । ৪ 
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৪৬ কণ্ডিকা । 

হে অগ্নে দেব! দীপ্যান ! স্বীয় 

পবিত্র শুরুজ্যোতির দ্বারা! আমাকে পাবিভ্র 

কর এবং স্বীয় (প্রস্থল্নাদি ) কর্ম দ্বারা 
এই কণ্মাকে € যজ্ঞকে ) পবিভ্রকর । ৫ 

৪১ কণ্তিকা । 

হে অগ্নে! তোমার শিখার অভ্যন্তরে 

যে পবিত্র স্বরূপ ব্রহ্ম আছেন, যান 

সর্ধত্রই বিতত; তীহার প্রসাদে আমাকে 

পরিজ করঞ্চ। ৬ 

৪২ কণ্ডিক। 

যে দেবত। স্বয়ং প।ঝ্ঞ্র এবং প'বগ্র 

ধজ্রেদ সংহিতা ।, 55 

৪8 কগিকা ॥ 

এই দৃশ্যমীনা শতচ্ছি্র! কুম্তী দেবী, 
সকল দেবগণেরই প্রিয় এবং আমাদিগের 
পবিব্রকারিণী, ইহাকে সকলেই কামনা 
করিষ! থাকে, অমরা ভরস1 করি এতাদৃশ 

এই কুস্তীরই প্রসাদে আমর! যজ্তে কৃত- 
কৃতাত1 লাভ আমোদে আমোদিত এবং 

সর্বফলের অধিপতি হইতে পারি। ৯ 

৪৫ কর্ডিকা। 

যজমান, প্রাচীনাবীতী ও দক্ষিণাতিযুখ 

হইয়। ভূহদ্বারা সৎ গৃহীত আজ্য লইয়া 
এই মন্ত্র পাঠ করত দক্ষিণামিতে আহুতি 
প্রদ্দান করিবেশ_ 

একাস্ত:করণু ও সম-মর্যদ যে সকল 

কারী, 1যান সর্ববজ্ঞ, সেই দেবতা! স্বীয় ; পিতৃপ্রুষ যমবাজেযে বাস করতেছেন, 

প'বন্ত্র প্রঙাবে অদ্য আমাকে প.বত্র 

করুনণ'। ৭ 

৪৩ কণ্ডিক। ॥ 

হে দেব! হে প্রসবিত:! তুমন্ঃয় 

পবিত্র স্বরূপে এবং পৰক্ত্রি কার্যে, উভয় 
প্রকারেই আমাকে ভানন্ধপে পুত 
করণ | ৮ 

ঞ।1,$ এ তিলটি গঞ্জ পাধন উপলিষৎ। 

ভাহাদিগের সেই বাসস্থানে এই হবি 

উপস্থিত হউক, আমাদগের এই যজ্ঞ 
তাহাদেব প্রাতিকর হউক । ১ 

৪৬ কণিকা । 

. যক্তমান যথারৎ উপবীন্ী হইয়া 

উত্তরবেদ,স্থ শাহবনায় অনিত এই 

মন্দ্রে অপর হাছাত এদান কর্পিবে - 

একান্ত করণ, সম-মর্যয।দ, আমাদের 

প্রতিম্পদ্ধ (জ্ঞাতি ) যে সকল জীবগণ 
এই লোকে বাস করিতেছেন, তাহাদের 

আ, আীমাতে শতধারূপে আঙ্বিত ছউক।১ 



৫৪কও 

৪৭ কগ্ডিকা। 

অধ্বযূর্য এইমস্বে পযোহোম করিবে-_ 
আমি শুনিষাছি --নশ্বব শরীর ধারী 

মমাদিগেব গতিব জন্য ছুইটি পথ আছে, 
একটি পথে পিসৃলোকে গমন কবাযাষ, 
মপব পথে দেবলোকে গমন করাযাষ 

মখব! সেই ছুইটি পথই এন্ুলেব পরিচেষ 
যে ছুই পথের অভ্যন্তুবে* এইসমস্ত চবাঁ- 
চর দেদীপ্যমন বৃহ্ষাছে, যাহাঁদিগকে 
মামরা পিতা ও মাতা বলিয়া বর্ণন, 
চরিণ'১--সেই পথদ্বাষব প্রীতি উদ্দেশে 
গই আছুতি প্রদত্ত হইতেছে । ১ 

৪৮ কণ্ডিকা ॥ " 

যজমান এই মক পাঠ পূর্বক সুতা 
[শিষ পষে। ভক্ষণ কবিবে-__- 

ছুপ্ধ পান কবিলে, প্রজনন সামর্থ 
(দি হয, দশবীরণুঃ স্বাস্থ্য লাভ করে, সমস্ত 

ঙ্গেরই সৌষ্ঠব সাধিত হধ, আত্ম!" 
ধস হএন, প্রজা বৃদ্ধি হয, পশুরৃত্তি 

[দ্ধি হয়, লোকেব মধ্যে প্রতিষ্ঠ। লাভ 
চবাঁযাষ, বলবান্ হইতে পাঁবাযাধ, _" 

।তাদৃশ ।ববিধ গুণ সম্পন্ন এই হুত শেষ 
ছুদ্ধ) আমি জঠরাগিতে হুবন কবি 

ভু চ্যলোক ও ভূলোকের অভ্যন্তরে! 

1 দ্যুলোক-পিত! এংং ভূলোক--*7৮ 
শর ৯২১৮৬ ০ । 15 

পর্থঃ ক্ষানেন্িষ ও পঞ্চ কশ্বেজ্রিয। 

৪৬ 

মাধ্যন্দিনী শাখা । ৩৫১ 

তেছি-_ইহা আমার কল্যাণকব হুউক 
অগ্নিদেবতা আমাব প্রজ। স্বৃ্ধি ককন, 
আমাদিগকে অন্ন, পয় ও বেত প্রদাণ 

করুন ॥ ১ 

৪৯ কণিকা । 

এতদাদি ছয় মন্ত্র দ্বার! দোমবান্* 
পিতৃগণেব উপস্থান করেবে-_ 

শত্রু শূন্য, ষত্যনিষ্ঠ, €দোমভাগী বে 
কোন প্রাণ ধারী" পিতৃগণ অধস্তন লোঁকে 

বা উপবিত্ন* লোকে অথবা মধ্যলোকে 
কিংবা এই লোকেই আছেন, ভাহাব 
আমাদের বিপদাহ্বানে আমাদিগকে বক্ষ! 

ককন। ৯ 

৫০ কর্তিকা। 

" যে পিত্ৃগণ* অঙ্গিবাৰ বৎশে, ধাঁহান। 

অথর্বব ব২শে বা যাহাবা ভূগু বংশে উদ 
পন্ন হইযাছিলেন, ইদ্ানৎ' পিতৃলোকে 
পদপ্রাপ্ত হইযাছেন, ষজ্ঞে 'পুজনায্ 

সোমভাগী, মেই মহোদবগণেব বুঝি 

আমাদিণেব ৰিষষে কল্যাণকাবিণী হক 

এব ভাহাদেব মনও আমাদিগেব কন/। 

“কল্পনাতে নিষুপ্ত হউক ।.২. 
সী পপি 

* পা তনপ্রকাধ ০েসবশ আনবও। 

গাঁ 



৩৫২ 

৫১ কণ্ডিকা!। 

বসিষ্ঠবংশাবতংন আমাদিগের পুর্ব্ব- 
পুরুষ শিতৃগণ, পূর্ব্বকালে এতাদৃশ যঙ্া 

মুষ্ঠান করতই দেবগণকে মোমপাদ কবা- 
। ইয়াছিলেন, তাহারাই এক্ষণে পোমপা- 

নার্থ আমন্ত্রিত হইয়াথাকেন এবং তাহারা 
সোমপান করিতে ইচ্ছাও করেন, যম- 
দেবতাও মোষপানে অভিলাষ কনেন 

অতএব প্রার্থনীয়--যমদেবতা, সেইসকল 
পিতৃগণের নহিত আমোদ পুরঃসর এক- 

ভ্রাসীন হইয়া অস্মদ্দভ হবি (সোম) 

বথেষউনধ পে ভক্ষণ (শান) করুন । ৩ 

৫২ কণিকা ॥ 

হে কাঁস্তিবিশিষ্ট সোম ! তুমি প্রজ্ঞ- 
বান্, তুমি মনীধী, ভুষিই (পরলোক 
সম্বন্ধে ) অকুটিল পথের প্রদর্শক হইতেছ) 
তোমার প্রসাদেই ধীরগণ দেবলোকে 

প্রধেশ লাভ করত অভীঙ রত্ব লাভে 

সমর্থ হএন। ৪ 

৫৩ কগ্ডকা। 

ছে সোম! হে পবমান। আমাদি- 
গের পূর্বপুরুষ ধীমদগণ, তোমাকে লাস 
করিয়াই বিবিধ কার্ধ্যে (যাগে) কৃতকাধ্য 
হইয়াছেন অগ্তএব ভরসাকরি আমাদিগের 

ক্রিয়মাণ যাগেও তুমি শ্বদন্ভাবরূপ প্রতি 

বন্ধকের অপনোদনকারী হইব1। তুমি 

যজ্র্ধেদ মংস্িত। . ৬৯ আৎ 

আমাদিগের রাজের রাভ্যাদি উপদ্রব 

দূর করত এবং পশু পুত্রা্ি বৃদ্ধন পুর:সর 
আমাদিগকে প্রকৃত এঁশ্চর্যধাশ্ কারিয়ঃ 
বিশেষত ভজনীয় হও । ৫ 

৫৪ কণিকা! 

হে লোম ! তোমার ঘশ, এই ভূলোক 
হইতে ছ্যলোক পর্য্যন্ত সর্ধত্রই পরিব্যাণ্ত 
র্ইয়াছে, পিতৃগণর সহিতও তোমাব 
বিষ পরিচয় আছে। হে ইন্দো! 
আমর1 তোমীকে হবি প্রদান করিতেছি, 
তোমার প্রসাদে যেন প্রচুর এশ্বধ্যের 
অধিপত হই। ৬ পু 

০ 

৫৫ কণ্ডিকা । 
এতবাদি মন্ত্ত্রয়ে বর্িষৎ পিভৃগণের 

উপস্থান করিবে-_- 

বর্ষ পিতৃগণ, কল্যাণবুদ্ধিতে অন্তর 
আগমন করুন, ভীহার! অন্রাগত হইয়! 
তাহাদিগের প্রীতির জন্য যে সমস্ত হবি 
প্রস্তত করিয়াছি তাহা সেবন করুন এবং 

এই তৃপ্তিকর মেবায় পরিতৃপ্ত হইয়া 
ঘআমাদিগের রোগ নাশ করুন, ভয় চর 

করুম এবং পাপ বিনষ্ট করুন| ৯ 

€৬ কণ্ডিকা। 

আমাদিগের কল্যাণকারী পিতৃগণ 



৬১ কণ্ মাধান্দিশী শাখা । ৩৫৩ 

৫৯ কগ্ডিকা॥ 

হে অগ্ঠিমাভ! পিভৃগণ ! তোর! এই 
যজ্ঞে আগমন কর,_-আগমন করত যথা- 
নির্দিই স্থানে স্থানে আসীন হও»--অন- 
স্তর ধর্ির উপরি নিয়মানুসারে স্থাপিত 
বথাভাগ হবি অদন কর এবং (তগফল, 
স্বরূপ) আমাদিগের অন্তরে পুত্রাদি- 
বিশিট-এশ্বর্য্-ন্থখ স্থাপন কর ॥ 

যে লোকে ইদানীং অবশ্থিতি করিতেছেন 
তথাহইতে সম্প্রতি তীহাঁদের পতনের 
সম্ভাবনাও নাই--ইহা আমি অবগত আছি; 
তথাপি প্রার্থনা! করি-_াঁহারা “বহির্ষৎ” 

নামে বিখ্যাত, সোমাভিষবে সৌমপানার্ঘ 
ব্যগ্রও হইয়্রথাকেন, তাহারা তৎপানার্ঘ 

এস্থলে আগমন করুন । ২ 

৫৭,কণ্ডিকা। . 

ঘে সকল পিতৃগণ, নিধিবৎ" প্রিয়, 

যজ্জীয় বহিতে উপবেশন * করিয়াথাকেন 
এবং সোম-ভাগ-লাভে পরিত্প্ড হইয়া 
থাকেন, তাহারাঁই আহত হইতেছেন-_ 
তাহারা এই যজ্জে আগমন করন, 
আমাদিগের প্রার্থন। শ্রবণ করুন,__আমাঁ- 
দিগকে যথোচিত উপদেশ প্রদান 
করুন,--আমাদিগকে রক্ষা করুন । ৩ 

৬০ কণ্ডিকা। 

অগ্নি্বাত্াা হউন অথবা! অগ্নিদ্বাত্ত। নাই 
হউন, যে কেহ পিতৃপুরুষ ছ্য-মধ্যে স্থান- 
লাভ করিয়াছেন, -স্বধালাতে আমোদিত 

হইয়াথাকেন,-- ম্বর্গাধিপিতি দেবতা, 
তীহাদিগের জন্য, তাঁহাদের কর্ণাফলানু- 

' সারে, প্রাণবায়ূর আশ্রয় এইরূপ (আপ- 
নাকে দেখাইয়!) শরীর কল্পন। করিয়া- 

৫৮ কণ্ডিকা। থাকেন (ভ্ীহার! অন্রাগত হউন )। ৩ 
এতদাঁদি মন্ত্রচতুষ্টয়ে অগ্নিঘাত্তা | " 

পিতৃগণের উপস্থান করিবে-_ ইন 
সোমভাগী অগ্নিঘাী নামক আমাদের কিবা 

ধাঁহারা নারাশংলেঞ্* সোমরস পান 

করিয়াথাকেন, সেই খতুমান অগনিঘাতা 
পিতৃগণকে আবাহন করিতেছি,--সেই 
বিপ্রগণ হুক্মররূপে আহত হউন এবং 

পিতৃগ্ণ দেবগণের গন্তব্য পথে আগমন 
করুন,_এই বজ্ঞে স্বধালাভে পরিতু 
হউন--তীহারাঁ আমাদিগকে ' উপদেশ 
প্রদান করুন,__আমাদিগকে সর্ববতো'ভাবে 

রক্ষার রুন। ১ 

ক যজ্জে বাচমনে। 



৩৫৪ যজুরেদ মংহিতা'। | ১৯ অণ 

ভাহাদিগের প্রসাদে আমরা যখাঁভিলফিত | বলিয়া স্বীকার করিয়াথাক, তাহাই 
এশ্বর্ের অধিপতি হই । ৪ 

৬২ কণ্ডিকা। 

শ্রাদ্ধ নিমন্ত্রিত ব্রাঙ্মণের ভোঁজন- 

কাল এতাদি দশটি মন্ত্র পাঠ করিবে-_ 
সমস্ত পিতৃগণ,»* বামজানু পাতিত করি! 

ঘক্ষিণাভিযুখ উপবিষ্ট হওত এই যজ্ঞেব 
প্রশংসা করুন এবং যেকেহু শরীবধারীর 
চশচ্চিত্ততা -হেতুক অপরাধ অবশ্ঠন্তাবী 
অতএব আমাদের কোনরূপ অপর1ষেই 
যেন কোপ না করেন । ১ 

৬৩ কণ্তিকা। 
অরুণীর উপন্থেণ* আসীন পিতৃগণ, 

হবিঃপ্রদাত যজমানকে এশ্বর্্যবান্ করিয়!- 
থাকেন,-_পিত্গণ, তাহার পুত্রগণকে 
নেই, দেয় ব্য প্রদানি করুন,__ তাহার! 
এই যজ্ে রম (আনন্দ) প্রদান করুন| ২ 

৬৪ কগ্ডিকা। 

হে কব্যবাহন অগ্নে! তুমি যে ধনকে 
বাক্যে বর্মীয় এবং দেবগণের উপযুক্ত 
৩ তান রনির 

&দে।মবানৃ, বহি ও অনিঘাত।। 

1 অর্থাৎ অরুণব্ 'রশশিপূর্ণ প্্যলোকে, পক্ষ 
সরে (শ্রাদ্ধভোজী বাঙ্গণ পক্ষে ) অকণবর্ধ ভর্ণাভুতত 
নি: মুত অসনে।, 

আমাদিগকে প্রদান কর । ৩ 
কবর 

৬৫ কণিকা । 

যে কব্যবাহন অগ্নি, যজ্জের মহিম। 
বৃদ্ধিকারী পিঁভৃগণকে পরিতৃপ্ত করিয়া 
থাকেন; সেই অগ্নি, অধুনা, দেবগণের এবং 
পিতৃগণের হুবি ভাগ করিয়! দিউন। ৪ 

গলে 

৬৬ কণ্ডিক।। 

হে অগ্ন্! তুমি স্ব্বদাই পুজিত 
হইতেছ,-তুমি অন্মদ্দত্ত কব্যসকল 
স্থরভি করিয়া! পিতৃগণ-সঙ্গিধানে বহন 
করিয়াখাক, দেই জন্যই কব্যবাহন নাঁমে 
বিশ্রুত্; যেসকল হবি পিতৃগ্ণের উদ্দেশে 
স্বধ! মন্ত্রে প্রদত্ত হইয়াছে তাহা! তাঁহাব! 
ভক্ষণ করুন এবং তোমাব উদ্দেশে বত্ব- 
পুর্ববক প্রদত্ত হুবি তুমি ভক্ষণ কর। ৫ 

৬৭ কণ্ডিকা। 
যেসকল পিত্ণ এস্থলে আছেন 

অথবা ফাঁহাব! এস্বলে নাই এবৎ ধহা- 
দিগকে আমরা অবগত আছি অথব| 
ধাহাদিগকে আমর! কিছুমাত্র অবগত নহি 

হে জাতবেদঃ! তাহার! যতগুলি, ভুমি 
সকলকেই অবগত আছ; তাহাদিগের 
সাহিত্য অবলম্বন পুরঃসর হুবিঃগ্রহণ করত 
প্রীত হইয়া! এই যজ্জ সকল কর । ৬ 



৭৩ক* 
৬৮ কণ্ডিকা 1 

যে পিতৃগণ 

সম্প্রতি পিতৃলোক প্রাপ্ত হইযাছেন, 
ধাহাবা অদ্যাপি এই পৃথিবীলোকেই 
বিদ্যমান আছেন অথবা (এইমাজেই 
বক্তব্য যে) ধাহার। সর্বত্রই সমস্ত প্রজা 

তেই বলবে বর্তমান রহিয়াছেন, তাহা 
দিগের শ্রীতির অন্য ময় শব্দোচ্চারণ 
পুব সব এই হবি প্রদত্ত হইল। ৭ 

৬৯ কগ্ডিকা? 

হে অগ্নে। কি পুবাতন কি উদানী 
স্তন পিতৃগণ, যে যে কর্মীফলে, দেহ 

যাত্রাব পবে বিশুদ্ধ দীধিতি অবলম্বন করত 

সত্যত্ববপ প্রাপ্ত হইযাথাকেন, আমরাও 
সেই সেইকপ উকৃথশ* সন, ক্ষাম। ভিন্ন 
প্রভৃতি কার্য কবিতেছি অতএব ভরস! 

কুৰি আমবাঁও সেই অরুণবর্ণ ক্যোতি- 
স্মার্গ লাভে সমর্থ হইব 1৮ 

৭৩০ কণিকা! ! 

হে অগ্নে! আমবা তোমাকে ভাল 
ঘাসী বলিযাই সংস্থাপনকরি এবং ভাল 
ধাসী বলিয়াই সন্দীপিত করি । আরও 
বক্তব্য যে তুমি যজ্কে আবাহন কাষ্যে 

ব্রতী হইতে ভালবাস বলিষাই তোমাকে 
বলিতেছি যে, প্িভ্গণ যজ্ঞীয হবি ভাল 

মাধান্দিনী শাখা। ৩৫৫ 

বাসেন বশিষাই তাহাদিগকে হবি ভক্ষণ 

অতিপ্রাচীন, বাহার! | করাইবার জন্য আবাহন কব? ৯ 

৭১ কণ্ডিকা । 

হে ইন্দ্র) তুমি যখন জলেব ফেন 
ফপ আম়ুধে নমুচির শিরশ্ছেদ কবিয়াছ, 

তখন তুমি অবশ্যই সমস্ত সঙ্কামে বিজয় 
লাভ ক তে সমর্থ | ১০ 

৭২ কণ্তিকা। 

এতৎ প্রস্থৃতি আটটি মন্ত্র পাঠ কবত 
এক কালেই পয়োগ্রহগুলি ও স্থরাগ্রহ 

গুলির উপস্থান করিবে__ 
বনস্পতির রাজা, সোমবল্লী এই 

সোমবন্ত্রীব ধজীষভাগ পৃবিত্যগ পুর্ব্বক 
যেরসাংশ অভিষুত হ্ইযাথাকে উহা 

অস্বত _-ইহা! সত্য এবং এই সত্যান্ুদাবে 
এই সত্যটিও অবগত হুওআঁষায ফে ই 
বিশুদ্ধ বল, ইন্দ্রেব অবশ্য পেষ, যেহেতু 
ইহা মধুর ও ইন্ড্রিয সামখ্য বৃদ্ধিকারী 
আরও বক্তব্য--যে, এই হুগ্ধও অস্থৃত ও 
ধীকপ ইন্দ্রিয সামর্থ বৃদ্ধিকারী । ১ 

৭৩ কগ্ডিকা। 

অঙ্গিরোবংশাবতহৎস খধিগণ, স্বীষ 

বুদ্ধি প্রভাবে নির্ণয় কবিয়াঁ ছন যে, হুংস 
শণ জলমিশ্রিত ছুপ্ধ হইতে, ছুগ্ধাংশয়াত্র 



৩৫৬ 

পান করিতে সমর্থ --ইহা সত্য, এবং 

স্পইত্যাছি। ২ 

৭৪ কণ্তিকা। 

নিশ্মল-গখণ-বিহাবী আদিত্য, জল- 

মিশ্রিত সোমক্সস হুইতে স্বীয্ন কিরণ- 

পুঙ্জের ছারা, জলত্যাগ পূর্বক সোঁমাংশ- 
মাত্রই শোষণ করিয়াথাকেন।-_ইছ! সত্য 
এবং-_ ইত্যাদি । ৬ 

৭ কণ্ডিক1।, 

অন্ন হইতে পবিভ্রুৎ উৎপন্ন হয় 
এবং সেই পরিশ্রুতের রস পাঁম করিলে 

উহ! প্রাকৃতিক নিয়মে বলৰপে পরিণত 
হয়; ছষ্ষ-পাদের পরিশীমও একপ, 
সোম পানের পবিণামও একূপ __ ইহ! 
সত্য ; এবং-_-ইত্যার্দি। ৪ 

৭৬ কণ্ডিকা। 

যে পুকুষেজ্জিয় হইতে মুত্র ত্যাগ 
হইতে দেখাখায, উহই যোনিতে প্রবিষ্ট 
হইলে বীর্ঘ্য ভ্যাগ করে, এবং ৫সেই বীর্যে 
গর্ভের লক্চার হয়,_সেই গর্ভ অরারুব 
ছারা আবৃত থাকিয়া পরিবর্ধিত হইতে 
থাকে, পরে এ জরায়ুকে পবিত্যাগ করিয়! |' 
ভূমিষ্ঠ হ্ইর়া থাকে ১ই্হা। সত্য এবং 

ইত্যাদি । ৫ 

যহুর্থের বৎংহিতা। ৯ অ» 
৭৭ কণিকা । 

প্রজাপতি, বিবেচন।-পুর্লাকই “সত্য? 

এবং 'অনত্য” -এই উয় পদার্ঘ হ্ধধতে- 
প্রচার করিয়াছেন কিন্ত তিনিই অদজে। 
অশ্রন্ধা এবং সত্যে শ্রদ্ধার ব্যবস্থা! করি- 
স্বাছেন ;--ইহ নত্য ; এরং--ইত্যাদি ।৬, 

৭৮ কণ্ডতিক! ॥ 

প্রন্ধাপতি (অগ্নি) হত কি অন্ত 
উভয়নিধ পদার্থই স্বীয় তক্ষ্য-স্ঞানে তক্ষণ 
করিয়া থাকেন ,-. ইহা সত্য, এরং 
ইত্যাদি । ৭ 

, ৭৯ কণ্ডিকা। 

প্রজাপতি ( সূর্য্য ) পরি্রত্ের রস, 
ছুপ্ধ ও দোম, দেখিলেই তাহাতে শ্বীন 
রশ্মি সংযত করিয়া পান করেন--ইহ। 
সত্য , এরৎ--ইত্যাদি ॥ ৮ 

৮* কাগুকা1। 

অতঃপর অধ্যায় শেষ পর্য্যস্ত ১৬ টি 

ষন্ত্র এক একটি"পাঠি করত খষভগখুরের 
ছাক্লা বস গ্রহণ পুধঃসর দ্বাত্রিংশৎটি 
হুরাগ্রহ ছোম করিবে”. 

অস্থিদেবন্ধয়। সবিতা) বরণ এবং সব- 

গএত্বাবতা এক একটি মন পাঠে দুই দুইটা আত্ম 
সম্প্ন ঘইবে। 



৮৬ক০ 

স্বতী, ইঞ্ের চিকিৎসার জন্য।যে'সৌত্রা- 

অণি যাগরপ মহার্ঘ বস্ত্রেপ আকির্াব 
করিয়াছেন যনীবী কবিগণ, স্বীয় কল্পন! 

শক্তির প্রভাবে, সীস এবং উ্ন?সুত্রকেই 
তদীয় তক বয়নের*; উপকরণ কল্পন। 

কয়েন? ১ 

৮১ রুর্তিকা। 

অঙ্বিদ্ধয় এবং সন্ত এই দেবতা- 
ব্রয় একবাক্য হইয় যে ঘজ্জের স্বরূপ 
নির্মীণ করিয়াছেন, শঙ্পগুলি তাহার 

লোমস্থানীয়, তোক্সগুলিকে ' ত্বক বল! 
যাইতে পারে এবং লাজাঞ্জলি যাংস- 
শ্হানাপন্গ । ৭ 

৮২ কণ্ডিকা'। 

বৈধ্যবর অশ্থিদেবছয় এবং সরস্বতী 
যে যজ্ঞের স্বরূপ নিশ্শীণ করিয়াছেন, 

তাহার অন্তরাঙ্গ নির্্াণ বিষয়ে, খে-চর্ের 
উপরি গর! স্থাপনকারী তাহার! বলেন 

*ধে, মাসরগ্চলি তদীয় অস্থি এতং 

ফারোতরই মন্থ্বাঙ্থানীক। ও 

€ সীস এবং হুত্রই তন্ত্র (তড) বয়ানের উপা- 
ক্করণ-প্রধান এবং এয অর্বব-্প্রথমই শম্পত্রয়- 

গার্থ সীসেয় এবহ তে।কগ্রেখ।থ উ্ণাহত্রের পরতঃ1জন 

হইয়াথাকে । ও 

ষাধ্যন্দিণী শাখা। ৩৫৭ 

৮৩ কণিকা । ৃ 

অশ্থিদেবন্য় এবং সরম্বত্তী যে এত- 
য় অন্তরাঙ্গ বয়ন করিয়াছেন, তথ্থিষয়ে 

ধীমঙগগণ বিবেচন1| করেন যে, পরিআমতের 

লোহিত রস,ব্উহাই উহার শোণিত এবং 
নগ্রহুগুলিই তদীয় বয়ন:সাধন তসর ও 

বেম! নামক যক্দ্ধর় । ৪ 

৮৪ কণ্ডিকা । 

পয়োভাগ' বারা আয়ু, প্রজননশক্তি 

ও শুক্র কল্পিত হুইয়াখাকে , অমতি 
ও ছুর্মতির অপনোদনকারী তীহার। এই 
পয়োভাগ ও মরার দ্বারাই তদীয় উবধ্যঞ্চ 

বাতণ' ও সব্বত্ত্ কল্পিত করিয়াছেন । ৫ 

৮৫ কণ্ডিক! ॥ 

গ্ুরোডাশের ছার! হুদম্ন এবং বায়ব্য 

নামক সৌমিক ওদ্ধপাত্রের দ্বার যকৃত্গা, 
ক্লোমা.+, মতন্বদ্বয়স. ও' পিত্ত কৃল্িত 

করিয়াছেন । ৬ 

৮৬ কণ্ডিক1। 

-ম্ধুঘিক্ত চ্ছালীসকল , আস্্র-স্থানা- 

৪ আমাশন্ গত অগ্ন। 1 নাড়ীগত্ত অন্ন 
সু পন্ক'শয় গত অন্ন। 

খু কালৎণ্ড প্রলিদ্ধ। + গলনাডিকা। 
স্ হৃদয়ে।ভক়্ পাশ হু অদ্থিহ॥ * 



৩৫৮ বজুর্ধেদ সংহিত। | ৯৯ অঃ 
টি 

পন্গ এবং অন্যান্য পান্রবকূল গুদ-স্থানীয় ) কুবলগুলিই উত*%,--ইহছাদের ছ্ারাই 
শ্যেন পত্রই 'দীহা-স্ছানীয় এবং (হ্থরাভি- 
যবের আধার মঞ্চ হৃতরাং) মাতৃরূপা 
আসন্দী নাভি ও উদর স্থানাপন্ন কল্িত 

করিয়াছেন । ৭ 
পট স্পা 

৮৭ কণ্তিকা । 

ধাহার মধ্যে প্রথমত হ্থরারূপ গর্ভ 

বাস করে সেই স্রাধানী বনিষ্ঠ'ূপেঞ্* 
বর্ণত হইয়াছে এবং শতধার অপর কুস্ত 

যাহা কুপতুল্য গভীর, উহ্াই প্লাশিরূপে 
ব্ণত হইয়াছে ,_-এই হুরাধানী এবং 
কুস্তা পিতৃগণের তৃপ্তি-সাধনতা দোহন 
কারয়াথাকে। ৮ 

সত 

৮৮ কণ্ডিকা। 

সতপাত্রই, মুখ, পবিত্র, জিহ্বা, চয্য, 
পামু এবং বালের ণ* দ্বারা বন্তি ও শেপ 

কাল্পত হইয়াছে । ৯ 
ওটি 

৮৯ কণ্তিকা। 

অশ্বিদেবতাক গ্রহদ্বয, অমৃত চক্ষু:- 
স্বরূপ এবং ছাগরূপ পকহুবিই চক্ষুন্তেজ:- 

স্বরূপ, যজ্ভীয় গোধুম সকল, পক্ষম এবং 
লপ্পসপ 

টব বনিষ্ট,--স্থুলাঅ্তরতাগ! 

' ঝল-নুবাগপন বন্ত্র। 

নেরুগত শুক্ল-কুষ রূপ আচ্ছাদিত হইয়। 
থাকে । ১০ 

৯৪ কণ্ডিকা। 

মেষমাংসই নাসিকার স্থামাপক্স, 
সারম্বত গ্রহ্ছয় ্বার। প্রাণধায়ুব অনশ্বর 
মার্গ কল্সিত হইয়াছে । উপবাকগুলিই 
ব্যানেক্দিয়ের স্ছানাপম্থ এরং বদরগুলিই 
নস্যরূপেণ* কল্গিত হইয়াথাকে । ৯৯ 

৯১ কগ্ডিকা । 

খষভমাংসই শারীর বলম্বরূপ এবৎ 

এন্দরগ্রহ্য়ই কর্ণশদ্ষ,লিৎয়াস্তর্গত শ্োজ্রে- 
ক্দ্িয়। যব ও বর্হিসকল ভ্রকেশর এবং 

কর্কদ্ধুগ্ুলিই মুখ মধ্যগত সারঘ মধুর; । ১২ 

৯২ কগিকা। 

বৃকলোমগুলি উপস্থ লোমের কল্পক 

ও ব্যাত্রলে।মগুল শ্মশ্রঃর স্থানাপন্ন এবং 
মিংহলোমই যশ ও শোতার নিদানভূত 

ও কান্তির একমাত্র কারণ শি: কেশ। ১৩ 

* চক্ষুর্নিবিষট লোম । 
1 নাসিকার মধ্যজত লে।মকে নসা কচ । 

৭৬ লগত মগুতুল্য, লালা ৭ ১খনাল 



৫ক৬ 

৯৩ কগ্ডিকা। 

ভিষথর অশ্থিদেবছয় এবং সরস্বতী উক্ত- 

বিধ অঙ্গসমূহের দ্বার! এই ঘজ্ঞশরীরের 

সম্পাদন করিয়াছেন,_-ইহার প্রভাবে 
ইন্দ্রের * হৃখ-জীবন, জ্যোতি ও অস্থৃতত্ব 

লা ভ হুইয়াথাকে । ১৪ 

৯৪ রুগ্ডিকা । 

সরম্বতী দেবী, উক্ত অশ্থিদেবদ্ধষের 
পত্বীত্ব গ্রহণ পূর্বক স্বকীয় যোমিদেতশ 
এই গর্ভ স্বীকার করেন এবং জলাধিপতি 
পা্পান্পাপসপিনপাসি পি সপ পস্পিস্পিিসি 

* সে ব্রামণিদাগের উপক্রমে এঁতিহাসিক 
বর্থন ক্রমে খল। হইবাছে ঘে ইন্দ্রের চিকিৎদ।থই: 

অবিপ্রভৃতিদে ৭2্রণ এই বজ্ঞবূপা ঠৈষজ্যেব আবিভ।ব 

কবিখাঁছেন, ইদানীৎ উপসৃহহ।রেও তাছাই 

ধর্ণনীএ। পবং এই প্রকরণে হন্দ্রশব্দের ঘজমান 

»।থই প্ররুত। 

মাধ্যন্দিনী শাখা । ৩৫৯ 

বরুণদেবতা। স্বকীয় জল-রসে ও"সাম- 

প্রভাবে জগতের শোভাম্বরূপ*এই ইক্দ্রকে্ 

জননোপযুক্তরূপ পোষণ করেন । ১৫ 

৯৫ কণ্ডিকা 

যজ্জীঘ পশুগণের তেজোরূপ হবি, 

(মাংসের জুস) ছুগ্ধ, মাক্ষিক মধু এবং 

ইন্ডিয়' বৃদ্ধিকারী পরিক্রৎ ও এখরধ্ের 
চিহ্নম্বরূপ সোমরূপ অস্ত -- এই কয়েকটি 
এই যজ্ঞের প্রধান সম্পত্তি । আশ্বি- 
দেবদ্বম্ন ,ও' লরন্বতী দেবী কর্তৃক 

এই অভিযুত ও অনভযুত উপ- 

করণগুলির ছার ইহা আবিষ্কৃত হই- 
য়াছে। ১৬ 

ক পাল পপি 

". গু এস্লে ইতর শবে এখর্য্যবাঁন্ এইঘক্ত । 

যঞর্বেদীয় মাধ্যন্দিনী শাখার মন্ত্রভাপে উন(বিৎশ অধ্যার সবাপ্ত। 

হণ 



যজুর্বেদ সংহিতা" 

অথ বিৎশ অধ্যায়। 

সনি 

১ম কণ্তিকা। 

[ সৌন্রামণি অভিষেক ] 
জানুপ্রমাঁণ উচ্চ পাঁদ বিশিষ্ট জাঁসন্দী 

বেদীঘ্ধয়ের উপরিঞ শ্রথম মন্ত্র পাঠ কবভ 
স্থাপন করিবে-__ 

হে আসন্দী ! তুমি ক্ষত্রজাতির রাঁজ- 
পদবীর উৎপত্তিষ্থান হুইতেছ এবং 
তুমিই ক্ষত্রজাঁতির একতাবন্ধনের নিদর্শন 

হইতেছ। ১ 
দ্বিতীয় মন্ত্রে তদুপরি কৃষ্চাজিন 

আচ্ছাদিত করিবে_- 

হে অজিন! তুমি এই আদন্দীব 
বন্ধুতা লাভ কর এবং আন্দীও ত্বদীয় 

বন্ধৃত লাভ করুন । ২ 

২ কণ্তিক1। 

প্রথম মন্ত্র পাঠ করত অধ্রযু্য যজ- 
মানকে তছুপরি উপবিষ্ট করাইবে__ . 

ছে যজমান। তুমি এই উপবেশন- 
ফলে দণ্ড পুরস্কার দ্বার দেশের অনিষ্ট- 
বারক, ন্তায়পরায়” ও রাজ কাধ্য-দক্ষ হইয়া 

ৎ অর্থাৎ & আসন্দীর পাদছয় দক্ষিণ বেদীর 
উপরি এবং অপর পাদ দ্বয় উত্তরবেদীর উপরি থকিবে | 

২০ ১. 

প্রজ্ঞাবর্গে সাম্রাজ্য করিতে সমর্থ হও । ১ 

দ্বিতীয় মন্ত্র পাঠে যজমান স্বীয় বায 
পাঁদের অধোদেশে রৌপ্যময় রুলস গ্রহণ 
করিবে-_- 

অকালমৃত্যু হইতে রক্ষাকর । ২ 

তৃতীয় মন্ত্র পাঠে যজমান স্বীয় দক্ষিণ 
পাদের অধোদেশে স্ববর্ণময় রুঝ্স গ্রহণ 
করিবে-- হ 

বিছ্যুৎ পাতাি হইতে রক্ষা! কর। ৩ 

৩ কণ্তিকা। 

অধবর্ধ্য, দণ্ডায়মান হইয়া এই সন্ধত্রয় 
পাঠকরত বেতসপাত্রস্থ বসাগ্রহাবশিষ্ট 
দ্বারা যজমানের মুখ হইতে ধারাপাত 
ক্রমে অভিষেক করিবে-- * 

ছে যজমান ! সবিত্ দেবতার আত্য- 
স্তরিক প্রেরণাবশে, অশ্বিদেবছয়ের বাহু- 

বলে এবং পুষাব কর-সাহাষ্যে, অশ্বিদেব- 

ঘয় কর্তৃক আবিষ্কৃত তৈষজ্যস্বরূপ এই 

বসা গ্রহাবশিষ্ট দ্বাব! তোমাকে অভি যিক্ত 
করিতেছি ;--ইহার প্রভাবে তুমি যথেষ্ট 
তেজ ও ্ রহ্ধবঙ্চ লাভ কর। ১ 

হে যজমান ! সবিতৃ দেবতার আত্য- 
'স্তরিক প্রেরণাবশে অশ্বিদেবদ্ধয়ের বাহু- 
বলে এবং পুষ/র কর-সাহায্যে, সরস্বতী" 
দেবত। কর্ত.ক আবিষ্কৃত ভৈষজ্যরূপ এই 
বসা:গ্রহাবশিষ্ট দ্বার! তোমাকে অভিষিজ 

* মওয্মকার ভূষণবিশেষকে কক্স বলাঘায। 



৮ক০ মাধান্দিনী শাখা। ৩৬১ 

করিতেছি;__ইহাঁর প্রভাবে তুমি যথেষ্ট 
অন্ন ও বীর্য লাভ কর। ২. 

€ে যজমান ! সবিতৃ-দ্েবতার আঁভ্য- 

স্তরিক প্রেরণাবশে, অশ্থিদেবদ্ধয়ের বাছু- 

বলে এবং পুষার কর-দাহায্যে”_ইন্দ্রে 
ইন্জিয়-বৃদ্ধিকুর এ বসাএহাবশিষ্ট দ্বারা 
তোমাকে অভিষিক্ত করিতেছি;--ইহাব 

প্রভাবে ভুমি যর বল, স্তর ও যশ 
লাভ কর। ৩ 

৪ কণ্তিকা। 

প্রথম মন্ত্র পাঠ করত অধবর্ষন্য জ- 
মাঁনকে স্পর্শ করিবে-- । 

তুমি কে"? তুমি একজন! প্রধানব্যন্তি । 
তুমি কাহার প্রীতির জন্য এতাদৃশ স্থম- 
হদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হুইয়াঁছ ? ক দেবতার 
প্রীতির জন্থা। ১ 

ব্বিতীয় মন্ত্র পাঠ করত বজমান নাম- 

মরণ করিবে-- 

হে সুশ্লোক! হে ম্থমঙ্গলণ ছে সত্য 

রাজন! ২ 

৫€ কর্তিকা। 

এতত্প্রভৃতি পঞ্চ মন্ত্রে যজমান স্বীয় 

শির:প্রভৃতি অঙ্গলকল স্পর্শ করিবে-_ 
আমার এই মস্তক, শোভান্বিত' হউক্ব ; 

মুখ, যশস্কর হউক; কেশ ও শ্মাক্রসকল, 
দীপ্তিমান হউক; আমার এই অস্ত প্রাণ, 

রাজমান থাকুক; চক্ষু, সম্যক রাজমান 
হউক; শ্রোত্র, বিশেষত রাঁজমান হউক 1১ 

৬ কণ্তিক” 

আমার এই জিহ্বা, কল্যাঁণকরী হউক; 
বাক্য, মহত্ব লাভ করুক; মন অক্রোধ 
হুইয়াও ক্রোধেব উপকারাংশ লাভ 

করুক , ক্রোধ, স্বীয় মর্ধ্যাদা উল্লঙ্ঘনে 
অসমর্থ হউক; অঙ্গুলিসকল, মোঁদ্িত 

হউক , অন্যান্ত অঙ্গনকল, প্রমোদিত 

হউক , আমার মিত্র, শক্রর অভিভবে 
সমর্থ হউন। ২ 

৭ ক্ডিকা। 

আমার এই বাহুছয়, ৰলবান্ হউক, 
ইন্ড্রিযও সুবল হউক * আমার এই হুস্তয়, 
কর্মক্ষম বাধ্যবান্ হউক , এবং আমার 

আত্মা_ এই হৃদয়, ক্ষত্রধম্মাবলম্ঘনে সক্ষম 
হউক । ৩ 

৮ কক । 

আমার এই পৃষ্ঠদেশ রাষ্ট্রের ন্যায় 

যৃর্ধাধার হউক এবং উদর, অংসঘয় গ্রীব। 
, ০আণাঘয়, উর্রদয়, অরত্বীদয় ও জান্তুয়_ 



৩৬২ 

এই অঙ্গসকল প্রজারূপে এ রাষ্ট্রে নিরুপ- 
দ্রবে বাঁস করুক। ৪ 

৯ কণিকা । 
আমার নাভি, চিত্ত, বিজ্ঞান, পায়ু, 

অপচতি, ভসৎ ও আনন্দকর অুগুঘয়, 
আমার স্ত্রীব (বিশেষত) যোনি প্রদেশ 
ও তদীঘ সৌভাগ্রূপ মদীয় শিশ্ন, 
জঙ্ঘাঘ্য় ও পাদদ্য়--এই সমস্ত অঙ্কই 
আমাকে প্রঙ্গাবিষয়ে ধর্্মরূপ রাজপদে 
প্রতিষ্ঠিত বরুক। ৫ 

১০ কগ্ডিকা। 
এই মন্ত্র পাঠ করত এ আসন্দী হইতে 

নিমুপাতিত অপর কৃষ্ণাজিনে অবরোঁহুণ 
কবিবে -__, 

আমি ক্ষত্র কার্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হইতেছি, 
রাষ্থরে প্রতিষ্ঠিত হইতেছি, অশ্ববিষষে 
এবং " গোবিষষেও প্রতিষ্ঠিত ' হইতেছি, 
অঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হইতেছি, আত্মোম্নতিতে 
ও প্রতিষ্ঠিত হইতেছি, প্রাণে পৃতিষ্ঠিত 
হইতেছি, ধনসম্ৃদ্ধি বিষয়েও প্রতিষ্ঠিত 
হইতেছি। ১ 

১১ কণ্তিকা। 

শন্তর সাপ্তি হুইলে বষট্রুত কালে 
এত্বদাদি সন্্রঘয় পাঠ পুরঃসর 'ক্রয়ন্ত্রিংশ 
বশাগ্রহ হোম'করিবে--"- 

যজুর্ধেদ সংহিতা! '। ২০০ 

ছ্েবতাত্রয় অথব! একাদশ দেবতা ব! 

্রয়স্ত্রংশৎ দেবতা; তাহাদের পুরোহিত 
বৃহস্পতি, তীহার সহিত একবাক্যে 

ইহারা সকলেই,-_-সবিভৃ-দেবতার অভ্য- 
স্তর প্রেরণাবশে ঈদৃশ মহুদনুষ্ঠানে প্রবৃত 
আমাকে*-স্বীয় দেবত্থ প্রভাবে রক্ষা 

করুন ॥ ১ 

১২ কণ্ডিকা। 

প্রথম দেবতা, দ্বিতীয দেবতার 

সহিত,_দ্বিতীষ দেবতা, তৃতীয় দেবতার 
সহিত,-_তৃতীয় দেবত1, সত্যের সহিত,__ 
সত্য, যজ্ঞেব* সহিত,_যজ্ঞঃ যজুম্মন্- 

গণের সহিত,--যজুর্মস্্ব সকল” খাগ্ান্ত 
সকলের সহিত*-_খঙ্সন্্র সকল, সামমন্ত্ 

সকলের সহিত,--সামমন্ত্র সকল, পুবোনু- 

বাক্যাগণের সহিত,-_পুরোন্ুবাঁক্যাসকল, 

ষজ্যাগণের সহিত,--যাঁজ্যাঁসকল, বষট- 
কাঁরগণের সহিত,_বষটকার সকল, 

আহুতিচযের সহিত একবাক্য হুইয়! 

এই পৃথিবীতে মদদীয সর্ববাভীষ্ট লিদ্ধ 
করুন । এই আহুতি ইহার! সম্যক রূপে 

্রহণ'করুন । ২ 

১৩ কণ্তিকা। 

য়জমান এই মন্ত্র পাঠ করত উপহৃব 
পুর্ববক প্রত্যক্ষত গ্রহশেষ ভক্ষণ করিবে-- 



১৯ কৃ€ 

আমার লোমসকল, প্রপনতি হউক, আমার 

ত্বক আনতিরূপ আগতি হুউক , আগার 

মাংস উপনতি হউক" আঁমার অস্থি, বন 

হউক; আমার মজ্জা, আনতি হউক | ১ 

,১৪ কণ্তিকা 

[ অতঃপর অবভূথ ] 
এতৎপ্রস্ভতি কতিপয় মন্ত্র পাঠ করত 

মাঁসরকুস্ত ভাসাইফ়াদি বে-_ 

হে দেবগণ ! আপনারা দেবতা 

অতএব আপনাদের নিকটে প্রার্থনীয় যদি 

আমর! কুখন কোনরূপ আপনাদের 
মর্য্যাদার অবহেল! করিয়াথাকি, আপনাঁ- 

দেব প্র্াদে অঠি দেবতা সেই সর্বববিধ 
পাপহইতে আম!কে বিশুক্ত করুন। ১ 

১৫ কণিকা । 

» দ্রিবাভাঁগেই হউক আব নিশাকালে ই 
হউক যে কোন পাপ -করিয়াথাকি, বাঘ 
দেবত। দেই সমস্ত পাঁপহইতে আমাকে 
মুক্ত করুন । ₹ * 

১৬ কণিকা । 

যদি জাগ্রদবস্থাতে কোন পাপ করি* 

'য্লাথাকি অথবা ন্বপ্রেই কোন পাপ করিয়া- 

থাকি,_সেই সমস্ত পাপহইতে সূর্য্য- | 
দেবতা আমাকে মুক্ত করুন। ও 

মাধ্যন্দিনী শাখা । ৩৬৩ 

১৭ কণিকা । 

কি গ্রামে,কি অরণ্যে, কি সভাঁতে, 

কি কোনইক্ড্রিযে, কি শুদ্রুবষয়ে, কি 
বৈশ্ঠবিষয়ে যে, কোন স্ছানে যে কোন 
কার্ধ্যেই হউক যাহ! কিছু পাপ করিযাছ্ছি - 
হে কুম্ত! তুমি তৎদমস্তেবই বিনা- 
শক হও । ৩ 

১৮ কণিকা । 

যদি কোন অহন্তব্য হনন করিয়াথাকি,_ 
হে বরুণ! তাদৃশ পাপ হইতেও মুক্ত 
কর । (৫)১ 

দ্বিতীয় মন্ত্রে এ স্থরাকুম্ত জলে মজ্জন 
করিবে-- 

হে অবসথ ! যদিচ তুমি আশু গতি 

তথাপি অদ্য মস্থর-গতি হও দেবগণের, 

সম্বন্ধে ব মন্ুষ্যগণের সম্বন্ধে মভতাদি 

প্রযুক্ত যাহাকিছু অন্যায়াচরণ হুইয়াথাকে 
ততসমস্তই আমি এই জলে ত্যাগ করি- 
তেছি, এসমস্ত যেন আমাকে আশ্রন্ন না 

করে! '্মরও প্রীর্থনীক়্ দেব! বিরুদ্ধ- 
বাদী নিন্দকগণ হইতে আমাকে সতত 

রক্ষা'কর। (৯) ২ 

১৯ কণ্তিকা 

এই প্রথম মন্ত্রও এ মজ্জনেই ব্যব- 

হৃত হইবে-_ 



৩৬৪ 

হে কুস্তান্তর্ঘত মাঁসরমকল ! তোমা- 
দিগকে এই গভীর জঙ্ের মধ্যে স্থাপন 
করিতেছি, ওষধি-বীজনসকল ও জলরাশি 

তোমাদিগের সহিত সংঅবিত হউক 1(২)১ 

দ্বিতীয় মন্ত্র উত্তরাতিমুখ হুইয়া! উদ- 
কাঞ্জলিগ্রহণ করিবে-_ 

এই জলরাশি এবং এডদ্রীয় ওষধি- 
সকল আমাদের সহিত বন্ধুতা স্বীকার 

করুন। ২ 

তৃতীয় মন্ত্রে যে দিকে বা যে যে দিকে 
শক্রগণের বাস, সেই দিকে বা'সেই সেই 
দিকে এ উদকাঞ্জলি নিক্ষেপ করিবে __ 

এই জলরাশি এবং এতদীয় ওষধি- 
সফল আমাদের শত্রদের সহিত শত্রুতা 
অবলম্বন করুন। ৩ 

২০ কণ্তিকা। 

এই মন্ত্র পাঠ করত পত্বী ও,যজমাঁন 
উভয়েই'এ জলের মধ্যে স্ব-স্ব পরিধান 

বস্ত্র ত্যাগ করিবে-_- 

যেরূপ দ্রুপদর্ণ হইতে অনায়াতস 
চি 

স্্্পপী 

ঞ জলে বিবিধ ওষধিবীজ থাকে, তাহার! যখোপা- 

সুক্ত ক্ষেত্র পাইলেই জলের অত্যন্তরে ব! তীরে বা 

অন্যত্র কুত্র চিৎ কোন অধলখ্বনে নীত হইয1তথায় 

ওহ,রিত হয্-_ইহ। উদ্ভিদ গ্রন্থ দিত প্রসিক। 

শ কা্ট-পাঁঞ্ক।। 

যজুর্বেদ বহি] । চা সভা 

মুক্ত হুওআযায়, যেরূপ ব্বেদজলে সাত 
ব্যক্তি হৃতরাঁং নির্মল হয়, যেরূপ পবিভ্রে 

পৃত আজ্য অবশ্য বিশুদ্ধ হয়,_-এই জল- 

রশি অদ্য আমাদিগকেও নেইকূপ সমস্ত 
পাপহইতে বিমুক্ত-করত বিশুদ্ধ করুন। ১ 

২১ কগ্ডিকা ৷ 

এই মন্ত্র পাঠ রত তীরে উত্থান 
করিবে” 

আমরা ম্নাত স্থতরাং নির্মল হইয়। 
উত্তর স্বঃ দর্শন করত তীরে উত্থান 

করিতেছি এবং এই দেব-যঞ্জন প্রদেশে 

গমন করত দুর্ধ্য দেবের উত্তম জ্যোতিণ* 
উপভোগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি । ৯ 

পপ অসি 

২২ কগ্ডিকা। 

এই মন্ত্রে আহবনীয়োপম্থান করিবে_- 
আমরা এতাবৎকাল জল-স্থ থাকায় 

বিলক্ষণ কফ-যুক্ত হইয়ঃছি এরং এ পর্যন্ত 
আমাদিগের শরীরে জল রহিয়াছে ; 

ছে অগ্নে! এই অবস্থায় তোমার নিকটে 

প্রার্ঘন। করি -যে, এই কার্য্যফলে যেন 
যথেষ্ট ত্রহ্বর্চ, প্রজা ওধন লাভ করি ।৯ 

টিটিিটিিতি তি 

* উতর নুঘ্য। 1 রৌদ্র! 



২৭ক৪ ___ স্যাধাদ্দিনী শাখা। ৩৬৫ 
২৩ কগ্ডিকা। ॥ সমাপন করিয়া পরে ত্রিপশড যাঁগ সিদ্ধির 

প্রথম মন্ত্রে আছতি প্রদামের জন্য | জন্য আহবনীয় ও দক্ষিণামি বিহরপানস্তর 

হস্তে সমিৎ গ্রহ্ণ করিবে _ অম্যন্থধান ও ব্রঙ্গাবরণ কার্যয সমাপ- 
ছে সমিৎ! তোমার নাম এধক্গ অতএব 

তোমার প্রসাদে আমাদেরও এধ হউক ।১ 

দ্বিতীয় মন্ত্রে এ সমিৎ আহবনীয়ের 
উপরি এদানোদ্যত হইয়া ধারণ করিবে _ 
হে সমিৎ! তুমি ঘেহেতু তেজের বৃদ্ধি- 

কাবী অতএব প্রার্থনায় যে, আমাতে 

তেজের বৃদ্ধি কর। ২ 
তৃতীয় মন্ত্রে উহা ঘ্বাক্ত করিয়া 

লইবে _ 
পৃথিবাঁ প্রতিক্ষণেই আবর্তন-শালিনী, 

উষ্বাও আবৃত্তি করিতেছেন, লুর্ধ্যও আব- 
তন করিতেছেন, মস্ত জগৎই ভ্রান্যমান 

রহিয়াছে, কিছুই শ্হির নহে'। ৩ 
চতুর্থ মন্ত্রে উহা এ অমিতে হুবন 

করিবে-- 

সমস্ত কামনা! লাভের জন্য আর্মি 

যেন বৈশ্বার জ্যোতি হই ! এই আনুতি 
গৃথিবীর দেবত! "* আখির তৃপ্তির জন্য 
প্রদত্ত হইল, ইহা সম্যক রূপে গৃহাত 

হউক। ৪ 

২৪-_-২৬ কগ্ডিকা। 

সৌত্রামণির আরস্তে আদিত্যেন্ি 
স্পা পিপিপি পপি সদ 

ক এব, ধাতুর অর্থ বদ্ধি। পিত্প্রদ।নে জ্নগির 
ঘি হয় এইঅন্যই উচ্বা-+ এধ বাধায় । 

নাস্তে যজমান এত প্রভৃতি মন্্রত্রয়ে 

প্রতি মন্ত্র পাঠ করত তিন তিনটি সমিৎু, 
আহবনীয়াঘিতে হবন করিবে__ 

হে ব্রতপতে অগম্নে! এই লমিগু 
তোমাতে আধান করিতেছি আমি যজ্ঞ 

দীক্ষিত হইয়া! তোমাকে সয্যক্ প্রদীপ্ত 
করিয়াছি ; এক্ষণে প্রার্থনীয় যেন তোমার 

প্রসাত্ধে এই ব্রতটি স্থুসম্পন্ম হুম এব 
ইহার ফলবিষয়ে আমার বিশ্বাসের 
ন্যুনতা না হয । ১ 

যে লোকে, পুঙ্ননীয্ন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় 

জাতির একমত্য আছে এবং অগ্নির ন্যায় 
পৃদার্থ সকল দেদীপ্যমান রহিয়াছে, 

তাহাকে আমি পুণ্য-লোক বলিয়া জনক 
যে লোকে, পুজনায় ও ইন্দ্র-বাযুর 

এঁকমত্য আছে এবং নেদিশ* নাই, আমি 

তাহাকেও পুণ্যলোক বলিয়। জানি । ৩ 

২৭ কগ্ডিকা। 

* এই মন্ত্রে সবরা-সংনর্জন ররিবে- 
ছে নূরে! তোমার অংশ» সোমের 

অংগুর সহিত মিত্িত হউক ; তোমার 

পর্বব, সোমের পর্বের সহিত মিশ্রিত 
শত 

ঞ পৃথিবী । 1 অন্নাভাবশিবন্ধনদ্ুধ । 1 স্কযালেক 



চন 

৩৬৬ 

করুক, তোমার অচ্যুত রণ, পানকারি- 

গণের মত্ততার নিদান হউক। ১ 

২৮ কণিকা । 

এই মন্ত্রে পূত হুর! গ্রহণ করিবে 
স্থরা»_লিঞ্চন কর! হইয়াছে, পরি- 

ধিঞ্চন কর। হইয়াছে, উৎসিঞ্চন করা 

হইয়াছে, পরে পবিত্র করাও হুইযাছে। 
অধুনা এই বক্রুবর্ণ হর পান করিয়া মত্ত 
হওত স্থরাপায়ী ““কিস্তবঃ” "দকিস্তৃণঠ ক 

করুক-_ ইহাই প্রার্থনীয়ণ*। ১ 

২৯ কগ্ডিকা। । 

এই মন্ত্রে ধানাহোম করিবে এবং 
ইহাই প্রাতঃসবনে পুরোডাশের পুরে" 
নুবাক্যাও হইবে__ 

৭ হেইন্দ্র! আমাদিগের যত্ব-সম্পন্ন 

ধানা%, করস্ত, ও অপুপ+ স্ততি মিনতি 

সহকারে প্রাতরাশের জন্য সমার্পত হুহ্- 

তেছে,_ সেবন করুন। ১ 

পপি পপি 

* তুমিকে? কে তুমি? ইত্যাদি প্রমন্ধবচন। 

শা অর্থৎ এই শুরা প্রদ্যত যেন প্রশহসনীর হয়। 

ঘে সরাপ।নে হুর/পায়া মত্ত নাহয় উহ! সুন্দর প্রস্তত 

ছএ শাহ সুতরাং নেদ্দনায় | 

যবভ।জাএ ধু দধি.গ লক্ত । 4 কুটি। 

যজুর্বেদ সংহিতা | 

হউক , তোমার গন্ধ'কে পোম আলিঙ্গন । 

২০ অ 

৩০ কণ্ডিকা । 

অধ্বযুণ্য কর্তৃক প্রেধিত ব্রহ্মা এই 
মন্ত্রে সামগান করিবে-- 

যে দেবতার প্রভাবে এই দেদীপ্য* 
মান, বৃত্রহস্তম্, জাগরণ শীলণ*, জ্যোতি 

(সূর্ধ্য) হুট হইয়াছেন, সেই পরমৈশ্বযয- 
বান্ দেবতার প্রীতির উদ্দেশে খতারৃধ 

মরুদগণণ্ সর্বদাই, বৃহৎসাম গান 

করি তেছেন। ১ 
সিল 

,৩১ কণ্তিকা। 

এই মন্ত্রে ব্রহ্মা নামক খত্বিক্ কর্তৃক 
পয়োন্ুমন্ত্রণ হইবে-_ ] 

হে অধ্বর্ষ্যো৷ ! ইন্দ্রের পানার্থ,-_তুমি 
গ্রাবদ্ধার অভিযুত সোমরস, কম্বলময় 

পাত্রে গ্রহণ”করত ছাঁকিয়াফেল। ১ 
পেপশপল পি 

৩২ কণ্ডিকা । 

অভিষেকের পূর্বেব 'ন।সেন তন্ত্রং 
( ১৯১৮০) ইত্যাদি যোড়শ মন্ত্রে খ। ত্র 

শৎ বদ্ধ গ্রহণ কর! হইয়াছে এবং লে 

সমন্তের সতঅব দ্বার! যক্রমানকে আশুষৰ 

ঞ& অতিশয় বৃত্রহ! অর্থ,ৎ মেঘ ও অন্ধকারের হস্ত! ॥ 

শ অর্থাৎ কখন নিম্গে কখন উদ্ধে সতত স্বক।ধে/ 

জাগ্রত । 

£'ত্যসংবাদ-প্রদ* পক্গণন্তরে ঘের বর্ধযিত। 

শু বাধু বাখস্থিব্গণ | 



৩৭ কণ 

করা হইয়াছে , অনন্তর এই কগ্ডিকা এবং, 

পর কণ্ডিকাব প্রথমাদ্ধ --এই দেড় কণ্ডি- 
কাত্বক মন্ত্রটি পাঠ করত আর্ধভখুরের 
দ্বাবা ত্রযস্ত্রিখশ বস! গ্রহটি অধ্বযু গ্রহণ 

কবিবে-- 

যিনি সমর্তী ভূতের অধিপতি, ফাহাতে 
এই সমস্ত চরাচর ১অধিশ্রিত রহিযাছে, 

ধিনি মহৎ হইতেও মহান, যিনি ঈশ্বর 

বলিয়া প্রবিদ্ধ, তাঁহারই নিয়োগীন্থ্লাবে 
হে গ্রহ তোমাঁকে আমি খ্রেহণ করিতেছি, 
“আমি তোমাকে গ্রহণ করিব* আমার 

প্রতি তাহার এইরূপই নিয়োগ-_ 
০ 

৩৩ কণ্ডিক! 

--তুমি উপয়ামে গৃহীত হইতেছ , অশ্থি- 
দ্য, সবস্বতী ও স্ব্রাম। দেবতার প্রীতির 

উদ্দেশে তোঁমাকে গ্রহণ করিতেছি । ১ 

দ্বিতীয মন্ত্রে আসাঁদন করিবে__- 

হে গ্রহ। এই তোমার স্থান, অশ্ি- 
দ্য, সবস্বতী ও স্ুত্রাম! দেবতার প্রীতির 
জন্য তোমাকে এই স্থানে স্থাপন 
করিতেছি । ২ 

৩৪ ও ৩৫ কণ্ডিকা। 

স-শস্ত্র গ্রহ-হোমানস্তর খত্থিক্গণ এই 
কগ্ডিকা এবং পব-কণ্তিকাত্মক মন্ত্রদ্ধষ 

পাঠ করত হুতশেষ ভক্ষণঞ্চ করিবে-- 

- বিবিহাত্রে ভক্ষণ আছে কিন্ত টীকাকার এহলে 
অ| ঘবাণ-্গ্রহ্ণ ব্যাখ্য। করিয়াছেন । ূ 

মাধ্যন্দিনী শাখা | ৩৬৭ 

হে গ্রহ! তুমি আমাব প্রাণপ। হও 
অপানপ। হও, চক্ষু্পা হও, শোত্রপা হও 

এব বিশ্বভেষঈন্বরূপর্ণ* বাক্য ও মনেরও 

বিলাষক হওণ | ১ 

অশ্বি-দেবয়ের, সবস্তীর এবং, 
হুত্রামা ইন্দ্রের জন্য প্রস্ততীকৃত ও উৎ- 
সর্গীকৃত গ্রহের শেষ আমরা ভক্ষণ করি- 

তেছি। ২ 
[ আধ্বর্ধ্যব সমাণ্ড ] 

[ হৌন্র | 
৩৬--৪৬ কণ্ডিক! । 

এতদাদি একাদশটি মন্ত্র এন্দ্রনামক 
প্রথম পশুর আপ্রিষ প্রয়াজ যাজ্য। হইবে-_ 

পূর্ববদিকৃপতি, বক্তা ইন্দ্র, উষা- 
মুখে, পূর্বদিক্ প্রকাশ করত উদিত ও 

ক্রমে বদ্ধমান হওত মধ্যাহ্ছে সম্যক প্রদপ্ত 

হুইয! স্বীয় সহচর ত্রয়স্ত্রিখশৎ দেবগণের 
সাহায্যে বুত্রকে বধ করেন এবং দ্বার- 
সকল বিবৃত করেন+ 1 ১ 

মন্থজগণ কর্তৃক সদ! প্রশংসিত, শুব, 

তনু*্রক্ষক (জাঠররূপে ), যজ্জেব প্রধান 
4 সম্পত্তি অগ্নি দেবতাকে অবলম্থন করি! 

* অর্থাৎ প্রাথকে সমুন্নত কব । এইবপ সর্বত্র । 
+ অর্থাৎ সমস্ত উধধেব মধ্যে প্রদান ওষধ 

' & অর্থাৎ কঠোরতা দূর কব |, 
+” এটি প্রাত্যহিক ঘটনা, অমাদেবতাব বর্ণনা 

প্ৰহ ঞঁভিহাসিকফপে কপকমাত্র! 



৩৬৮ 

প্রচেতা%* এই যজ্ঞকে গোঁ প্রভৃতি পশুব 
ছাব! বপাবান্ মধু প্রভৃতিব দ্বাব1! সংসিক্ত 

ও হিবণ্যাদিব দ্বাব! কান্তিমান্ কবত যাঁগ 

'কার্ধ্য নির্ববাহ কবিষাথাকেন। ২ 

দেবগণেবও পুজনীষ, হবিনামৃক অশ্ব 

দ্ধষের প্রভূ সমস্ত যাগেই স্তবনীয, হবি 
গ্রহুণার্থ আহৃত, বলবান্, পুবন্দব, গোত্র 

ভি, বজ্রবাহু দেবত1 আমাঁদিগেব সাদ 

রাহ্বানে প্রীত হইয়! অন্রাগত হউন । ৩ 

প্রীতিমান্ ইন্দ্রদেবতা পৃথিবীর 

কোণৈকে নির্মিত এই প্রাচীনবহি শালা 
লক্ষ্য কবিষা! হবি নামক অশ্বদ্ধধকে 

নিয়োগ ককন অনস্তব বহু প্রথিত সেই 
দেবতা, আদিত্য এবং বন্বগণেব পহিত 

এঁকমত্য অবলম্বন কবত আর্দ্র ( অপক্ বু! 
নৃতন ) যজ্জীষ স্থখকে স্প্রথিত ককন।৪ 

উৎসব পূর্ণ, স্প্রথিত, বীবগণাধিঠিত। 
কবধ্য্ট, ্বাবদেবীব! ভালবপে উদঘাটিত 
হউন এবং যেবপ সাঁধবী স্ত্রী প্রবাস! 

গত পতিব প্রতি ধাবমান হইযা অংলিঙ্গন 
কবে, ভাহারাঁও সেইকপ ধাবমান হইধা 
বীব, ফলঘর্ধা ইন্দ্রদেবতাকে 'নলি 
স্বন ককন । ৫ 

বৃহতী, পষস্বতী, স্থছুঘ1, কান্তিমতী 

৬ প্র চিতবান্ যজমাৰ। 
1 এস্থলে ৰীরশবে খত্বিকৃগণ । 

$£ যাহাতে বা] গমনাণমনের পথ অছে অর্থ 

যজুর্বেদ সংহিতা । ২০ অ 
উষাসানক্তা * দেবীদ্য় _-তন্তবাঁষ পত্বীব! 

যেৰপ পটার্থ বিস্তত তন্ত্রে তন্তকে 

বিচিত্র প্রকাবে বন কবে সেইবপ 
নিবিষ্টচিত্তে মহান দেবপ্রধান, বিক্রাস্তঃ 
ইন্দ্র দেবতাকে বজ্ঞতন্ত্রে যন ককন। ৬ 

মনুষ্য জাতিব রহছুপুর্ধবে সমুৎপন্ন 

স্থপ্রথিত অগ্নি এব” বাষু দ্েবতাঁবা! এই 

যজ্জে হোতৃত্ব স্বীকাব কবত যজ্ঞেব প্রধান 
গ্ছলে ইন্দ্র দেবতাকে ধাঁবণ পুব সব মধুব 
হবিব হবনেব দ্বাবা প্রাচীনজ্যোতিকেণ 

পবিবদ্ধিত করুন। ৭ 

সর্বত্রগামিনী সবন্তী ইডা ও 
ভাবতী _এই দেবীত্রয় হবি লাঁতে ৰদ্ধমান 

হওত পতিহিতে ঈঁষ্যাশুন্যা, সাধ্বী 

পত্বীগণেব ন্যাষ একবাক্যে ইন্দ্র দেব 
তাঁকে মেকন কবত পথ দ্বাবাঞ্চ তন্তবৰ 
অচ্ছিন্নতা সম্পাদনের ন্যাঁষ পয়খালখ 

এই যজ্ঞেব অচ্ছিন্নত1-- সম্পন্ন ককন। 

যে ত্বষ্ট দেবতা, যশন্বী ও বর্ষণসমর্থ 

ইন্দ্রদেবতাকে যথেইউ বলশালী কবিয়া 
ছেন, যাঁহা অপেক্ষা সমধিক বা সমান 

₹সনীয় অন্য কেহই নাই, যিনি সর্বত্র 
গামী, যিনি ইন্দ্রকে বর্ষ কার্ষ্যের উপযুক্ত 

৬ দিব! ও রজনি | 

শী আহবনীয় অগ্নি) 

£ স্থলে পয় শবে জল । 

থু এস্থলে জ্ঞ্ধরপ হবি । 



৫১ কণ মাধ্যন্দিনী শাখা । ৩৬৯ 

করিয়া! বারিবর্ষণ সম্পন্ন করিয়া! থাকেন, 

যিনি সমস্ত চরাচরের একমাত্র স্থজনবর্ত। 

দেই ত্বষ্টদেবতাগ্ষ যজ্জের মুদ্ধসদৃশ এই 
আহ্বনীয় প্রদেশে দেবগণকে পরিতৃপ্ত 

করুন।৯ 

বনস্পতি দেবতা,ণ* শুমিতা দেবতার 

ন্যায় সোৎস্্রহে আপনাতে পশু-পাশ বন্ধন 

স্বীকার করিয। হুব্য দ্বারা ইন্দ্রদেবতাঁব 
দঠর পরিতৃপ্ত করত মধু ও ঘুতাদির ছারা 
যচ্গকে সিক্ত করুন । ১০ 

শৌর্যবান্, অতি প্রধান, ফলপ্রদ, 
তুরাঁষাঁট্ ইন্দ্রদেবতা বপান্ত্বোকের পতদ্- 
বিন্দু সকল নিরীক্ষণ ফবত আঁমোদিত 

হউন এবং অমব স্বাহা| দ্বৌরাও ক্ষরিত 

ঘ্বতবিন্দুসকল মনে মনে আন্দেলিনকবত 

আঁমোছিত হউন। ১১ 

৪৭--৫৪ কগ্তিকা। 

* পশু পুবোডশাদির ষাজ্য! ও অনুবাক্যা_ 

যে ইন্দ্রের পূর্ববকৃত কার্ধ্য সকল 
ঘ্যুলোক পর্য্যস্ত কীর্তিত হইয। থাকে, 
যিনি অপরাজেয় ক্ষাত্র ধর্মের পোষণকারী, 

সেই বর্ধমান, বিক্রান্ত, ইন্দ্রদেবতা আমা- 
[দগকে অনুগূহীত করিবার জন্য এই যড়েত | 
সমাগত হউন এবং অন্যান্য ' সমাগত 

দেবগণের সহভোজী হউন । ১ 

. ক তই একর্তৃ। 

শঁ ধুপ। 

যে দেবত1 সামান্য সংগ্রামে ব1 ভুর্জেেষ 

বহু-রাষ্ট্রবিপ্রবাদিতে নৃপত্তি-ধর্্ অবল- 
স্বন কবত "অমিত বল প্রকাশপুর্র্বক বজ্- 

বাহু হইয়া সমস্ত বিপক্ষ পক্ষ দলন করিষ! 

থাকেন, মেই উগ্রমূর্তি ইন্দ্রদেবত। দুরে 
থাকুন বা নিকটে থাকুন, আমাদিগকে 
অনুগৃহীত করিবার জন্য এই যজ্ঞে সমা* 
গত হউন অত্রাগত হইয়া আমাদের 

অতীষ্ট সিদ্ধ করুন ৭ ২ 

ইন্দ্রদেক্তা আঁমাদিগের প্রতি হমুখ 
হত এই যজ্ঞে আগমন করুন, তাহার 
আগমনে আমরা রক্ষণ ওধন উভষই 

আশা করি) সেই মঘবা, বজী, মহান্ 

দেবতা অভ্রাগত হুইয1 অন্নলাভার্থ আমা- 

স্িগের যজ্ছে অবস্থিতি করুন। ৩ 

আমাদিগের ত্রাণকর্তা, প্রীণয়িতা, 
স্থন্দররূপে আহ্বানেব যোগ্যপাত্র, বি- 

ক্রান্ত, সর্ববসমর্থ, এশ্বধ্যবাঁন্ ; বহুন্লুনের 

আহুত, *ইন্দ্রদেবতাকে আমরা, গ্াতি- 

কাধ্যেই আহ্বান করিযাঁথাকি, তিনিও 

আমাদের সকল কার্য্েই কল্যাণবিধান 

করিয়াথাকেন। ৪ 

স্বন্দররূপে ভ্রাণকাঁবী, আত্মীয়বান্, 
সব্ধধবিৎ ইন্দ্রদেবতু। দ্বীয় পালনগুণে 

আমাদিগের নিকটে “ন্বন্দররূপে স্থখ- 

গুদ” বলিয়া প্রতিপক্ হইয়! গাকেন। 

তিনি আমাঁদের দে বর্গকে বিনষ্ট রুরুন 

ও পক্ষান্তরে'আমাদিগকে নির্ভয় করুন, 



৩৭০ যজুর্বেদ সংহিতা । ২০ ঘসও 

আঁরও'ভরপ! করি তাহার প্রসাদে আমর! | দীপ্ত রহিযাছেন ; ঘন্ম, তপ্ত রহিয়াছে, 

যথেষ্ট বীর্যযলাভে সমর্থ হইব। ৫ 
যে ইন্দ্র সতত যজ্ঞের হিতকারী, 

আমরা যেন সেই ইন্দ্রের সৌমনস্যের 
এবং কল্যাণীয় হবুদ্ধিব পথিক ই! 
সুন্দর ত্রাণকর্তা,' আত্মীষবান্ সেই ইন্দ্র 

দেবতা দূরে থাকিলেও আমাদিগের 

দৌর্ডাগ্য বিছুবিত করুন । ৬ 

হে ইন্দ্র! তুমি, গভীর হ্রেষাকারী, 
ময়ুরের ন্যায় বিচিত্র বর্ণ লোমধারী স্বীয 
অশ্বগণের সাহায্যে অব্রাগত হও, কিন্তু 

সাবধান ! যেন পাশ-হস্ত ব্যাধগণের জালে 

পতিত পক্ষীর ন্যণয কোন শক্র দল-কর্তৃক 

বাধা প্রাপ্ত না হুও। যদি এরূপ ঘটনাই 
উপশ্থিত হয়, মক ভূমির হ্যা ত্যা্্য 

বিবেচনায় &তাহাঁদিগকে বিমুখ করিয়। 

আমিও । ৭ 

যে ফল-বর্ষী, বজু-বাঁছ ইন্দ্রদেব- 
তাকে 'বসিষ্ঠাদি ধধষিগণ অর্চনীয মন্ত্র 
সমূহের দ্বার! অর্চনা কবিযাঁথাকেন, সেই 
ইন্দ্রদেবতা আঁমাদ্িগেব জন্য প্রজা ও 
পশু দানে প্রবৃত্ত হউন | হে খতিকৃগণ ! 
€তোমরা আমাধিগকে বহুতর কল্যাণের 

দ্বারা সতত রক্ষা কর ।৮ 

৫৮--৬৬-কগ্ডিকা। 

এতদ।দি ১২টি মন্ত্র আপ্রিয় নামে প্রসিদ্ধ _-. 

ইবানীং এরই যজ্ঞে-অগ্নি, পশ্যক 

সোম, অভিযুত হইয়াছে: ধেনুরূপ। সর- 

স্বতী দেবী ইন্ডরিয়বৃদ্ধিকর বিশুদ্ধ সোম 
ধার] ক্ষরণ করিতেছেন ; হে অশ্বিদেবদ্য় ! 

তোমাদের অত্রাগমনের এই উপযুক্ত 
অময় | ১ 

তন্ু-রক্ষক, ভিষগ্বর অশ্থিদেবদ্ধধ ও 

সরস্বতীদেবী, এই লোক্রয় মধুতে সিঞ্চিত 
করুন এবং ইন্দ্রের জন্য ইন্ড্রিষ-বৃদ্ধি কর 
সোমরস'পথে পথে বহমান করুন । ২ 

সবস্বতী দেবী এই যজ্ঞের প্রভাবে 

ইন্দ্রের জন্য সোঁমরন ও নগ্ননু নতত 
ক্ষরিত করুন এবং ভিষথব অশ্িদেবদ্ধয় ও 

এই অভিষবের ফলে ভেষজরূপ মধু সতত 
ক্ষরিত করুন । ৩ 

সরস্বতী ও অশ্বিদেবদ্ধধ ইহার! আঁহ্- 
য়মান হওত ইন্দ্রের জন্য ইক্জরিয, বীর্ধ্য, 

ইড়া, অন্ন, পানীয ও এশ্বধ্য প্রদান কবিতে 

সমর্থ হউন। ৪ 

অশ্বি দেব ও সরস্বতী দেবী অভি- 

যুত শুরুবর্ণ সোমবস ও পবিস্রুৎ এবং 

| (তীয় আস্তবণ ) বঙ্হি, ইন্দ্রের পানার্থ 
নমুচির নিকট হইতে লাত কবিয়া- 
ছিলেন । ৫ 

ইন্দ্রদেবত1 অশ্বিদেবদ্য়ের সাহায্যে 
অবকাশবতী দিকৃসকল হইতে এবং 

সচ্ছিদ্ যজ্ঞীয় দার সকল হইতে, ভুলোক 

প্রস্থতি ছ্যলোক পর্য্যস্ত সমস্ত কামনাই 

৯৮ 

। দোহুন করিয়৷ থাকেন। ৬ 



৭০ কণ 
হৃবপা ও সম্যক বিদিতা উষাসাঁ" 

নক্ত দেবতাবা, অশ্বিদেবছষ ও সবস্বতী 

দেবী দিবা প্রাবস্ত হইতে সাযংকাশ 
পর্য্যন্ত একবাক্যে ইন্দ্রে অনুরক্ত 
থাকেন। ৭ 

হে অশ্বিদেবদ্ধষ ৷ দিবাকাঁলে তে+মব। 

আমাদিণকে* বক্ষা কর, হে অরস্বতী 

দেনি। নিশাকালে তুমি আমাদিগকে 

মাধ্যন্দিনী শাখা। ৩৭১ 

দেবীবা। এতদ্বিষয়ে তোমবাঁও সব 

স্বতীব সাহিত্য অবলম্বন কব? ১২ 

৬৭। ৬৮। ৬৯ কণ্ডকা। 

এতদাদি মন্ত্রত্রয বপাষাগে যাঁজ্যা ও 

পুরোনুবাক্যা- 

অশ্খদেবঘষ ও সবস্বতী ইহাব। 
এঁকমক্ঞাবলম্বন পূর্বক ইন্দ্রেব জন্য, 

বক্ষা কব, এপং সোমাভিযুত হইলে | নমুচি অহ্থবেব নিকট হইতে হবি, ইন্ড্ি, 
তোমবা! সকলেই একবাক্যে আমাদিগকে 
রক্ষা বব্যাথাক। ৮ ? 

ত্রেধা স্থিত! সবস্বতী ইডা1 ও ভাবভী 
নানা ভ্রিদেবী এব” অর্থিদেবদ্ধষ-__ই"হা] 
বাই ইন্দ্রের জন্য, পবিক্রৎ সহ সোমের 
ব্যবহাব আবিভূ ত কবিযাছেন এ সোমে 
মততা৷ ভন্মে ও ইহা! তীব্র। ৯ 

অশ্বিদ্বদ্ষষ, সবম্বতী ও ত্ব্টা দেবতা! 
অভিষব কাধ্য সম্পন্ন হইলে পরে তৎ 

পৃধক্কান স্ববপ ইন্্রকে ভেষজ ও ভেষজ 
বপ মধু বশ, লক্ষ্মী ও বিবিধ বপ প্রদান 
কবেন। ১০ | 
খতুতে ধতুতে স্তযমান বনস্পতি দেবতা, 

ইন্দ্রের জন্য, পবিজ্রতেব সহিত অম্বত 
ক্ষবণ কবেন এবং অশ্বিদেবদয়েব সাহিত্যে 
সবস্বতী দেবীও ধেনুবপা হইযা মধু ক্ষবণ 
কবেন । ১১ প্ 

হে অশ্বিদেবদ্ধম । তোমরা পরিভ্রুৎ ] 

ও গব্য এবং মাসরেব সহিত অভিযুত | 

মধু ইন্দ্রদেবতাকে প্রদান কব। হে স্বাহ॥| 

শুক্র বস্থ ও মঘ আহবণ কবিযাথাকেন। ১ 

অশ্থিদেবদ্ধয় ও সবস্বতীদেবী যে ইন্দ্রকে 
হুবিঃ প্রদান পু সব পবিবর্ধিত কবিষ! 

থাকেন তিনিই নযুচি অন্থবেব সহিত 
বিবাদ কবত তদীয পূজনীয বল* তেদ 
করেন। ২ 

অশ্থিদেবঘ ও সবস্বতী দেবী, যজ্ে, 
পশুযুখ ও ইক্ড্রযি বৃদ্ধিকব হবিব দ্বাবা 
সেই ইন্দ্রের তুষ্ি সম্পাদন কবিস্বা- 
থাকেনু। ৩ 

পপি 

৭০ ৭১, ৭২ কণ্ডিকা। 

এতদাদি মন্ত্রত্র় পশুপুবোঁডাশ 
যাঁগেব যাজ্যা ও পুবোনুবাক্যা__" 

যে ইন্দ্র দেবতা সমস্ত ইন্্িষেব 
অধিপতি, যিনি সবিতা, বকণ ভগ, 

ছত্রোম। ও হবিম্পতি বলিষ। প্রসিদ্ধ, তিনিই 
যজমানেব অভীষ্ট সাধন ককন। ১ 

৬ মেঘ। অর্থ+ নমুচিকে “বিদ রণ করত বণ 
কুরেন। 



৩৭২ যজুর্বেদ সংহিতা । 
সবিতা, বরুণ ও স্থত্রাা দেবতা, 

নমুচির নিকট হইতে যে বস্থ, বল ও 
ইক্ডজরিয় আদায় করিয়াছেন, তাঁহা হুবিঃপ্রদ 

যজমানকে প্রদান করিয়াথাকেন | ২ 

বরুণ দেবতা ক্ষাত্র ধর্ম ও ইন্দ্রিয়, 
সবিতা দেবতা।' এশ্বর্ধ্য ও কান্তি এবং 

দুত্রামা দেবত। ঘশ ও বল বিতরণে উদ্যত 

হইয়! যজ্ঞতূমিতে বিচরণ করিয়াথাকেন। ৩ 

সপ 

৭৩। ৭৪ ৭৫ কণ্ডিকা। 
এতদাদি মন্ত্রত্রয় হবিত্রয়ের যাজ্য! 

এবং পুবোনুবাঁক্য।-- 
অশ্বিদেবদ্ধয় ও সরস্বতী দেবী-_ইহীর! 

গে প্রভৃতি পশুয়ুথ, ইন্দ্রিয়-গণ-সামর্ঘয, 
মনোহর অশ্ববুন্দ, বাধ্য ও মানস বল-_ 
এই সমস্ত প্রদান করত হুবিঃপ্রদ এশ্বরধ- 
বানু যজমানকে সমুন্সত করেন । ১ 

হিরগ্রর পথে বর্তমান, নৃলোকস্থ, 
দিব্যরূপ অশ্বি দেবদ্ধয় এবং হবিষ্বতী 
সরস্বতী দেবী এশবর্যবান যজমানের 

যাগ্ানুষ্ঠানে প্রবৃত আমাদিগকে (খস্থিক- 
গ্ণকে ) সতত রক্ষা! করিয়া থাকেন । ২. 

ল 

০ অৎ 

৭৬ কণিকা । 

এই মন্তরটি হৃরাগ্রহত্রয়ের এবং পয়ো- 
গ্রহত্রয়ের পুরোনুবাক্যা-_ 

হে অশ্বিদেবদ্য় ! ও হে সরস্বতী দেবি! 

সন্চচর তোমর! নমুচি অন্থরে বিদ্যমান 

স্থরাগ্রহটি বিশৈষরূপে পান করত এতাদৃশ 
যাগাদিতে এশ্ব্যবান্ যজমানকে রক্ষা 

কর। ১ 

পশ.কণ্ডিকা । 

এইমন্ত্রটি এ গ্রহগুলির যাজযা_-(১০1৩৪) 

৭৮ কণ্ডিকা। 

পশু সম্বন্ধী শিইউক্ৃদ্যাঁগে এই মন্ত্রটি 

পুবোনুবাক্যা- | 
যে অগ্নিতে বহু অশ্ব, বহু খষভ, বহু 

উক্ষাঁ, বহু বশী, ও বহুতর মেষ খণ্ড খণ্ড 

করিয়া আহুত হইয়াছে হে অধ্রর্ষে । 
সেই অন্নরসপায়ী, সোমপায়ী, শুতকরী 
অগ্নিকে হৃদয়ের সহিত স্তৃতি কর। ১ 

এই মন্ত্রটি তদীয় যাজ্যা-_- 

হে অগ্নে! যেরূপ ক্রচে ঘৃত এবং 

সেই সাঁধুকর্্া ভিষথর অশ্বি দেবছয়, ; চমুতে সোম সর্বদাই রক্ষিত থাকে, সেই" 

সেই ফলদোঞ্ধী সরস্বতী এবং সেই শত- 

ত্রতু বৃত্রহা, এখ্বর্ধ্যবান্ যজমানকে ইন্দ্িয়- 

সামর্থ্য প্রদান করেন । ৩ 

| রূপ তোমার আস্যে হবিও চিরবিদ্যমান 
রাখিয়াছি অতএব আমাদিগকে অন্মভোগ, 

ধন, হন্দর প্রজা, প্রশস্ত ও বৃহৎ যশ 

প্রদান কর। ২ 



১৯০ ক 

৮০--৯০ কণ্ডিকা। 

্রয়ন্ত্রিংশ বশাগ্রহ সাদনের অনন্তর 

অধ্রযুব সম্মৃথে বনিয়। হোতা৷ গ্রতিগর 
ক্রিয়া করিবে" এতদাদি একাদশ মন্ত্রা 

ত্বক শস্ত্র তাঁাতেই ব্যবহৃত হুইবে-- 
অশ্থিদেধঘয ইন্দ্রকেণ* স-তেজ চক্ষু 

প্রদান করুন, সপ্ঘস্বতী দেবী ইন্দ্রকে 
ন-প্রাণ বীর্ধ্য প্রদান করুন, ইন্দ দেবতা! 
ইন্দকে স-বল বাক্য প্রদান করুন ॥ ১, 

হে রুড্রেরূপ অশ্বিদেব্দ্য় ! তোমরা 

গো-অশ্ব প্রভৃতি প্রদান করিতে সমুদ্যত 

হইয। এই নৃপাষ্েঞ্ আগমন কর । ২. 
হে ফলপ্রদ অশ্বিদেবদ্ধয় ! স্ব-স্ন্ধী 

হউক বা অনসন্বন্ধীই যে অপবাদকার 
মর্ত্য রিপু, তাহাকে তোমরা ধর্ষণ কর। ও 

হে ধৈর্য্যশীল অশ্বিদেবদ্ধয়। তোমর! 

আমাদিগকে পিশঙ্কুবর্ণ-- ও ধনহেতু+ 

ধন প্রদান কর । ৪ 
গজ “অধব্ষে| শোংসা বেমৃ*--এইরূপ আহব- 

'বশিষ্ট খকপাঠকে প্রতিগর ক্রিয়। কহে। এই প্রতি- 
[রে প্রথম ও একাদশ মন্ত্রে বারত্রয় প্ররূপ আহব 
ইবে এবং মধাগত নবম্ত্রের শ্র।রস্ভতেই এরূপ 
মীছব করিতে হইবে। 
1 এস্থশে ইন্দ্র শব্ষে এখখবধ্যবান্ যজমাঁন । 
$ঘে ঘক্ষে নৃগণ সোমরস পান করে তাহাকেই 

২পাধ্য কহে। 
+ গীককার বলেন হুবর্ণ 

শঁ খেধন হইতে ধন স্বদ্ধি হয়। 

মাধ্যন্দিনী শাখা । ৩৭৩ 

কর্মাধনা, যজ্ঞক্রিষাধিষ্ঠাত্রী, পাঁবন- 
কত্রী, সরস্বতী দেবী আমাদিগের এই 
যজ্ঞে অন্ন দান করিতে বাঞ্চা করুন| ৫ 

প্রিষ অথচ সত্য বচনেব নিয্নন্ত্রী এব 
স্থমন্তির চেতনকত্রাঁ সরস্বতী দেবী, এই 
যজ্ঞ পোষণ করুন | ৬ 

সরস্বতী দেবা সর্ব প্রাণীর সর্বপ্রকার 
বুদ্ধিতে বিরাজমান থাকিয়া প্রজ্ঞার 
সাহায্যে মানস-সমুদ্রকে সচেতন করিয়। 
থাকেন। ৭, 

হে চিত্রভানোক্ ইন্দ্র । এখানে আগ- 
মন কব; অস্ুলি ও দশাপবিত্রের দ্বার! 

পবিত্রীকৃত এই অভিষুত সোম তোমার 
জন্যই বক্ষিত আছে । ৮ 

মেধাবিগণেব অনুগত হে ইন্দ? অভি- 
বকারী খত্বিক্গণের মন্ত্র-বলে তুমি অনন্য 
প্রেবিত হইষাই এস্থলে আগমন কব। ৯ 

হরিনামক-অশ্ববান্ হে ইন্দ,! তুমি 
) খস্থিকৃ গণের মন্ত্রবলে অনুরুণ্ধ হইয়! ত্বব- 

| মান হওত অত্র আগমন কর এবং অধুম1- 
দিগের এই অভিষকে আগত হওত অন্ন 
অদন কর । ১৩ 

সরস্বতীর সহিত সমপ্রাত অশ্বিদেব- 
দ্বয় শুবং ইন্দ,, স্ুত্রাম ও বৃত্রহা দেবতা 
'সোমসন্বদ্ধি মধু ও মধু পান করুন। ১১ 

৬ বিচিত্র বর্ণ দীত্তি বাহার ভীহাকেই চিত্রভানু 
কহে। হ্ৃষ্যের দীন্তিতে বিবিধ বর্ণ প্রতিফলিত 
হইয়। থাকে ইহ! গুসিদ্ধই মাছে । 
নি ক 

ঞ্রবেদীয় মাধ্যন্দিনী শীখার মন্তরভাগে বিংশ অধ্য় লমাপ্ত। 
হু 



অথ একবিংশ অধ্যায়? 
০৯০২ 

১ম কণিকা । নিকটস্থ হও,-রক্ষক হও। এবং দাঁভৃতম 

এই ন্ত্রটি অবভূত ইঞ্টিতে বরুণদেব- | তুমি অন্মুৎপক্ষ হুইয় বরুণ দেবতাকে 
তাঁর এক-কপাল পুরোডাশের পুরোনু- 

বাক্যা--- 

হে বরুণ ! তুমি আমার এই আহ্বান 
শ্রবণ কর এবং যে হেতু স্বীয় রক্ষ! কাম- 
নায় তোমার আগণন প্রার্থন। করিতেছি 
অতএব আমাদিগকে অদ্য স্থখী কর। ১ 

এস পি 

২ কণ্তিকা। 

এইটি তদীয় যাজ্যা_-( ১৮1 ৪৯) 

৩ কণ্ডতিকা। 

এই মন্ত্রটি অবস্থথ ইন্ভিতে আগিবারুণ 
খাগে পুরোনুব্যক্যা-- 

যজ্জের প্রধান দেবতা, হবি-বহনে- 

প্রথিততম, দেদীপ্যমান্ বিদ্বান হে অগ্নে! 
আমাদিগের প্রতি বরুণ দেবতার কোপ 
নিতৃতি:কর এবং অস্মদীয় সমস্ত শক্রগণকে 

বিশেষরূপে মুগ্ধ কর। ১ 

৪ কণ্ডিকা। 

এই মন্ত্রটি তদীন় যাঁজ্যা-_ 

ছে অগ্নে! অদ্য উষোদয়ে তুমি স্থীয়' 
পালন শক্তির: সহিত আমাদের অতি 

ঈছিত কর, ম্ৃতৃপ্তিকর হবি ভক্ষণ কর 
এবং স্থন্দর আহ্বানীয় হও । ২ 

রী 

৫ ধণ্ডিক1 ॥ 

এই মন্ত্রটি আদিত্য চরুর পুরোনুবাঁক্যা_ 
সদনুষ্ঠানকারীদিগের মাতৃরূপ। 

সত্যের পত্রী স্বরূপা, বহুবলসম্পন্না, জরা- 
শৃন্া, সুদীর্ঘপথগামিনী, স্থখময়ী, স্প্রণীত।, 
মহতী অদিতি দেবতাকে আমরা আত্ম- 

রক্ষার্থ আহ্বান 'করি। ১ 

৬ কণ্ডিকা। 

এই মন্ত্রটি তদীয় যাজ্যা-_ 

আমরা ন্বীয় কল্যাণার্ধ সুত্রাম গ" 

বিশালা” 'স্থখময়ী, হ্থদৃশ্যা৮ শয়নৌপবে- 
শনাদি-স্থান-বিশিক্টা, জুন্দর অরি্র-যুতাধ: 
জল-আব-শৃন্যা, অদিতি নামে পরি- 
'চিত এই দৈবী নৌকা+ মারোহ্ণ 
করিতেছি । ২ 

১ এস্ছলে অদিতি দ্বেবত! নেক! । 
1 হন্দররূপে নদ্যাদিতে ত্রাণ করিতে সমর্থা। 
£ অরিত্র-্হাল । ন অথপ্ডিত। 
এ এস্কলে ষজ্ঞই নৌকারূপে বর্ণিত হইতেছে 



ঘাধযন্দিনী ৫ কও 

৭ কণিকা । 

এইটি নৌকারোহণের মন্ত্র-- 
যদি কল্যাণ বাঞ্ছিত হয় তবে আমরা 

যেন জলভ্রাবি-শুন্য1, অক্রোধ1,% বন্ধ 
অরিত্র বিশিষ্টা,ণ* সুন্দর নৌক। আরোহণ 
করি। ১ 

৮ ক্ডিকা। 

এই মন্ত্রটি অরভূথ ইসি সম্পুন্ন হইলে 
পরে মৈত্রাবরুণী পযস্যার পুরোনু বাক্যা_ 

হে মিত্রাবরুণ দেবদ্ধয়'! এই পৃথি- 
বীন্থ ক্ষেত্রসকল ঘতবৃপ্তিতে নম্যক্ পিঞ্চিত 
কর, হে স্থকর্মদয়! এই অস্তরীক্ষলোককে 
মধু-পুর্ণ কর।১ 

৯ কণ্ডিকণ 

এই মন্ত্রটি তববয় যাজ্য।__ 

, হেযুবা মিত্রাবরুণ দেবছয় ! আঁমা- 

দিগের দীর্ঘ জীবনেব জন্য বাদ্য শত গ্র- 

সারিত কর,--ক্ষেত্র সকল ঘ্বতে পিঞ্চিত 

কর,--জনপদে আমাকে বিশ্রুচতত কর” 

আমাদের এই প্রার্থনাগুলি শ্রবণ কর। ২ 

১০ কণ্তিক।। 

এই মন্ত্রটি বাজিনভাগের পুরোনুবাক্যা__. 
(৯১৬) 

পপ ক 

€ যাহ! দ্বোখিলেই ক্রোধ উৎপন্ন জ। হয় 
বঁ 'ছুনাপুর্ী, লৌক।র ন্যায় । 

৪৯ 

শাখা। ৩৭৫ 

১১ কণিকা । 

এই মন্ত্রটি'তদীয় যাঁজ্যা--( ৯1১৮) 

১২--২২ কণ্ডিক | 

বাযোধস পশু প্রকরণে এতদাদদি, 

একাদশটি মন্ত্র আপ্রিনামে প্রসিদ্ধ (অর্থাৎ 
প্রধাজের যাজ্যা )-- 

সমিৎ কাষ্ঠ দার! সম্যক স্বালিত, 
হবণার রূপে দীপ্ত, বরণীয়, অগ্নি দেবতা, 
গাঁযত্রী ছন্দ ও ত্র্যবিক্ম গৌ দেবতা, 
যজমানকে ইন্জ্রিষ সামধ্য বিশিষ্ট সুদীর্ঘ 
আয়ু প্রদীন করুন। ১ 

তনূনপাৎ অগ্নি, তনৃনপাঁৎ সরস্বতী ও 

উষ্থিক্ ছন্ন এবং দিত্যবাঁট্ণ' গৌ দেবত1 
,যজমানকে ইন্ছিয়ে সামর্থ্য-বিশিষ্ট স্থদীর্ঘ 
আয়ু প্রদান করুন।২ 

ইড়া মন্ত্রে ইড়িত (ভ্তত) অগ্নি, অমব 
সোঁষদেবতা, অনুষ্ট,প্ ছন্দ ও পক্চাবি %ঃ 

গো দেবতা, যজমানকে ইত্ট্রিয় সামর্থ্য- 
বিশিষ্ট হুদীর্ঘ আয়ু প্রদান করুন । ৩ 

ধরতে আমীন পৃষা, অগ্নি ও র্হ্তী 

ছন্দ 'এবং ত্রিবৎসখা গো দেবতা, যজম।- 
নকে ইন্দিয-সামর্থ্য বিশিউ দীর্ঘ আস 
প্রধান করুন । ৪ 

বাঁ গু বর্ষখয়ের / 

খু বর্ধজয়েব। 

দেড় বৎসরেব । 
আড়াই বৎ্সরেক্স। 



৩৭৬ 

ঘারদেবীরা, মহতী দিগদেবীর! ব্রহ্মা 

ও বৃহস্পতি দেবতা, পড্ক্তি ছন্দ ও তুর্য্য 
বাট * গো দেবতা যজমানকে ইক্ড্রিয 

যজ্র্বেদ সংহিতা । ২১ আঃ 
আমাদিগের হ্বদয়ানন্দ দ বনস্পতি 

দেবতা ও এ্রশ্বর্ঘযপ্র“দ সবিতাদেবত।, 

ককুপ ছন্দ এবং বশাক% ও বেহৎ শ* গোঁ 

সামর্থ বিশিষ্ট হুদীর্ঘ আয়ু প্রদান করুন ।৫ | দেবতা, যজমানকে ইন্দ্রিয় সামর্থ্য বিশিষউ 

পরস্পর বিভিম্নবপ সুদীর্ঘ প্রাতঃ ও 

সাঘৎ দেবতাব। ও অমব বিশ্বেদে বা" দেব 

গণ, ব্রিউপ ছন্দ ও পষ্ঠবাট ণ গোঁ 

দেবতা যঞ্জমাঁনকে ইন্ছিষ সামর্থ্য বিশিষ্ট ; 
দীর্ঘ আু প্রদান ককন। ৬ 

স্থদীর্ঘ আয়ু প্রদ্ধান করুন। ১০ 

স্বাহা দেবীবা এবং ক্ষত ধর্মাবলন্ী 
সৌত্রামণি যাগবপ কুঁধেব আবিষ্র্তা 
বকণ দেবতা, অভিচ্ছন্্ ও বৃহৎ খাষভ £ 

গৌ দেবতা, যক্ত্মানকে ইন্দ্রি সামর্থ্য 

ইন্দরেব সহিত সতত একক্রাবন্থানকাবী | বিশিষ্ট সুদীর্ঘ আয়ু প্রদান ককন। ১১ 

“দৈব্যাহোতারা»  দেবদয জগতী ছন্দ 
ও অনডুন্ণ গৌ দেবতা, যজমাঁনকে 

ইন্ড্রিফ লামর্ধ্য বিশিষ্ট সুদীর্ঘ আযু প্রদান 
বরুন। ৭ 

ইডা, সরম্বতী ও ভারতী--এই দেবী 

রয়, বৈশ্য-ধর্ম্মীবলম্বী মকুদগণ, বিবাট ছন্দ 

২৩--২৮ কণিকা ॥ 

সেই বাঁধোধস পশুতেই এই ছয় 
মন্ত্র ক্রমে যাজ্যানুবাক্যা হইবে, প্রথমত 
বপাযাগে এইমন্ত্রটি পুবোনুবাক্যাঁ- 

বসম্ত খতু ত্রির সোম ও বথন্তব 

ও *ধেনু * গোঁ দেবতা» যজমানকে | সামে সতত, বন্থু দেবতাবা যজমানকে 
ইন্দ্রিয় সামর্থ্য বিশিষ্ট সুদীর্ঘ আফু গুদান | তেজ, আমু ও অন্ন প্রদান ককন। ১ 

করুন । ৮ 

সর্বব্যাপী, অদ্ভুত চবিত্র ত্ব্ট দেবতা 
এই মন্ত্রটি তদীয যাজ্য।-. 

গ্রীন্ন খাহু, পঞ্চদশ স্তোম ও বৃহতসামে 
*ও ইন্্রায়ী দেবদয়, দ্বিপদ! ছন্দ ও উক্ষ! |] স্তত কড্র দেবতারা যজমানকে যশ,বল। 
গৌ দেবতা, খজমানকে ইন্দ্রিয় সামর্ধ্য | আয়ু ও অন্ন প্রদান করুন । ২ 
বিশিষ হুদীর্ঘ আয়ু প্রদান ককন। ৯ 

৬ চারি বৎসরের ।' 1 পাচ বৎসরের! 
$ অস্তরীক্ষণ্থ অগ্গি ও বাযু। 

প্বঁ ছয় বৎসরের যু স্ব | 

* জন্ধবতী গাভী। 4 প্র্ধনন সামর্থাবান্ স্ঘ। 

এই মন্ত্রটি পশুপুরোডাশ যাগে পুরো 
| নুবাক্যা_ 

বর্ষ! ধাতু, সগুদশ স্তোষ ও বৈরূপ 

রাগ 

« বন্ধ্যা । 1 সৃতবত্লা। কুগুগ্ঘান্ যউ। 



৪৭ ক 

সামে স্তত আদিত্য দেবতার! ষজমাঁনকে 
প্রঙ্গা, ওজ, আয়ু ও অন্ন প্রদান করুন । ৩ 

এই মন্ত্রটি তদদীয় যাজ্য1-. 
শরৎ খু, একবিংশ স্তোম ও বৈরাজ 

সামে সতত খভু দেবতার! যজমানকে 

কান্তিযুক্ত ক্লান্তি, আয়ু: ও অন্ন প্রদান 

করুন। ৪ 

এই অন্ত্রটি ছৃদয়াদযাগে পুরোনুবাক্য।_ 
হেমস্ত ধাতু," ভ্রিণব, স্তোম*ও শাকর 

সাঁমে স্তত মরুৎ দেবতারা যজমানকে 
শারীর বল, মানস বল, ,আয়ু ও.অন্ন 

প্রদান করুন। ৫ 

এই মন্ত্রটি তদীয় যাল্যা _ 
শিশির খু ত্রয়স্ত্রিংশ ভ্তোষ ও 

রৈবত সামে স্তত অম্বত দেবগণ যজ- 

মানকে সত্য ও ক্ষত্র-বীর্্য, আয়ু ও অন্ন 

প্রদান করুন। ৬ 

২৯--৪* কণ্ডিকা। 

এতদাদি দ্বাদশটি মন্ত্র ভ্রিপশু সম্বন্ধে 
প্ৈষ হইবে-_ 

আঁহ্বনীয় বেদীতে অধিষ্ঠিত হোতা, 

মাধ্যন্দিনী শাখা । ৩৭৭ 

দেবতারা অত্র যজ্ঞে স্বতঃ  মধুও ভোগ 
করুন। হে হোতঃ! তাহাদ্দের প্রীতি 
উদ্দেশে আজ্যাহতি প্রদান কর। ১ 

হোতা,-মধুমান্ যজ্তীয় পথে অবি, 
মেষ আহরণ করত তদ্দারা তনুমপ 
দেবতার ষজন করিবে এবং বদর, উপ* 

বাক ও তোক্সাদি ছার] হুসম্পন্ন, বীর্য্যপ্রদ, 
ভেষজ স্বরূপ, পরিক্রৎ এবং ছুগ্ধ ও 
সোমরসের দ্বারা অশ্বিদেবদ্য়, ইন্দ্র ও 
নরম্বতী দেবতার ঘজন করিবে; এই 

দেবতার! ' অত্র যজ্জে ঘ্বত, মধুও ভোগ 
করুন। হে হোতঃ! তাহাদের প্রীতি 
উদ্দেশে মাঁজ্যাঁহতি প্রদান কর। ২ 

ছোতা, নরাশংস দেবতার যজন 

করিবে ইত্যাদি । ৩ 

হোতা, ইড়িত ইড়া দেবতার যজন 

করিবে ইত্যাদি । ৪ রর 

হোতা' উর্ণাতস্তর ম্যায় অতিকোঁমল 
বহিদেবতার যজন করিবে ইত্যাদি । ৫ 

হোতা, কবধ্য দ্বার দেবীদের যজন 

করিবে ইত্যাদি । ৬ 

হোতা, হুরূপা৷ উষাসনক্ত দেবীদ্বয়ের 
সমিৎপ্রদান দ্বারা অগ্নির যজন, করি0ব ; ষজন করিবে ইত্যাদি। ? 
এবং ধুত্বর্গ অজ! ও গোধুম, কুবল ও শঙ্গে | 

হোতা, দৈব্যাহোতারা দেবদ্য়ের যজন 
সম্পাদিত, ইক্জিয় বত্ধিকরঃ তেজোবৃদ্ধিকর, ওুবিবে ইত্যাদি 1 ৮" 

ভেষজ স্বরূপ, মধুর, পরিক্রৎ এবং চুগ্ধ 

ও লোষরসের দ্বার! '্সশ্বিদেবন্বয়, ইন্দ্র ও 

লরস্বতী দেবতার বজন করিবে ) /ই ! 

হোতা, ইড়, ভারতী ও রস্বতী-- 
এঁই দেকীত্রয়ের যজন করিবে ইত্যাদি । 



৩৭৮ 
হোতা, হরেতা! ও খামভ তুষ্ট ঘেব্তার 

যজন করিবে ইত্যাদি । ১৭ 
হোতা, পগুদের ভয়াবহ ও ক্রোষো- 

দীপক বনস্পভি (যৃপ ) দেবতার যজন 
করিবে ইত্যাদি ॥ ১১ 

হোতা, অগ্নির ধজন করিবে--্বতা- 
সুতি প্রদান করিবে এবং তদতিরিক্ত 

মেগ্গাহতিও প্রদান করিবে । অশ্থিদেব” 

ঘয়ের জন্য ছাগাহুতি প্রদান করিবে । 
বিক্রাপ্ত ইন্্রদদেবতার অন্য খষভানতি 
প্রদান করিবে । বল দেবতাঁকে ইন্দি যা- 
সুতি প্রদান করিবে । অগ্রিষোম দেবদ্বয়ের 
জন্য ইন্দিয় বৃদ্ধিকর ভৈষজ স্বরূপ সোম 
হবন করিবে। হ্থান্রাম, সবিতা, বরুণ, 

ও ভিষথ্বর বনমস্পতি দেবতার জন্য 

ভেষজ স্বরূপ প্রিয় অন্ন হবন করিবে । 

উক্ত আজ্যপা দেবগণ তেষজ সেবনে 

উদতে হইয়া ভেষজস্বরূপ, মধুর, ছুগ্ধ ও 
সোম ও পরিজ পান করুন এবং শ্ৃত, 
মধুণ ভোগ করুন । হে হোতঃ! তাহা 
দের প্রীতি উদ্দেশে আজ্যাহুতি প্রদান 
কর। ১২ 

ভা 

৪১ কথ্িক।। 
গ্রথম মন্ত্রে অশ্বিদেবতার উদ্দেশে 

বপাধাগের প্রৈষ হইবৈ _. 
হোতা, অশ্িদেবঘয়ের জন করিবে 

ভীহারাও গীতি পূর্বক ছাসের বপা 

যজুর্দেদ লংক্িতা । ২১ অ+ 

হুতি লেবন করুন ছে হোতঃ! তাহাঁ- 
দিগকে এ হুবি প্রদান কর। ১ 

দ্বিতীয় মন্ত্র সরস্বতী দেবীর উদ্দেশে 
বপাদাগের ্রষ করিবে-- 

হোতা, সরন্ুতী দেবীর যজন ধরিবে, 
তিনিও মেষের বপাছতি সেরন করুন । 

হে হোতঃ! তাহাকে & হবি প্রধান 
কর।২ 

তৃতী্র মন্ত্রে ইন্দ্র দেবতার উদ্দেশে 
বরপাযাগের ট্রৈষ করিবে-_ 

হোতা, ইন্দ্র দেবতা যজন করিবে ঃ 
তিনিও খষভের বপাহুতি সেবন করুন । 

হে হোত; ! তাহাকে এ হবি প্রদান 
কর ৩ 

৪২ কণ্ডিকা । 

এই মন্্রটি গ্রহ যাঁগের প্রেষে ব্যবঃ 
হত হইবে__ 

হোতা,--অশ্বিদেবদ্ধয়, সরস্বতী এবং 

হত্রাম ইন্দ, দেবতার যজন করিবে। হে 
অধ্বর্ষ্যে। | ছাগ, মেষু ও খধভ মাংসে 
রমণীয়, শম্প, তোক্স, যবাঙ্কুর ও লাজ- 
চূর্ণ-মিআ্র, মাসরের দ্বারা অলঙ্কত হুরার 

সহিত সম্মিলিত হ্তরাঁ মদকর ও 

তেজক্কর এবং শুর্ুবর্ণ, অহ্বতরূপ ছুগ্ধ 
সম্মিলিত ও মধুত্রাবী, তোমাদিগ কর্তৃক 
অভিমত এই সোমি হোমাভিমুখে গমন 



৪৬ কণ মাধ্যন্দিনী শাখ! । ৩৭৯ 

করিতেছে, অশ্বিদেবয়, সরম্থতী ও | সরম্বতী দেবী যেষযাংসরূপ হবি ভক্ষণ 
চত্রাম। বৃত্রহ। ইন্ছর এই সৌষরস সেবন | করুন । অদ্য এই পর উদর মধ্য হইতে 
করুন, সোঁম সন্থদ্ধি মধূ পান করুন, 
মত হউন,--তৃপ্ত হুউন,-__রাঁজমান হউন 
হে হোত: ! ইহাদিগের যদ্দন কর। ৯ 

৪৩--৯৫ কণ্জিকা। 

এই মন্ত্রটি আশ্বিন হুবির প্রৈষ-- 
হোতা, অ্থিদেবদ্বয্নের যজন 'করিবে। 

অশ্বিদেবয় ছাগমাংসরূপ, হবি ভক্ষণ 
করুন। অদ্য এই পশুর উদর মধ্য হইতে 
উদ্ধত ঘেদও ভক্ষণ করুন।'এই মেদ 
ছেষ্টগণ ও লৌভিগণের ঃঅক্রীগমনের 
পুর্ব্বেই উদ্ধত হইয়াছে | তাহার নিশ্চয় 
প্রতি শ্রাসেই নূতন, রূচিকর, স্বয়ং 

ক্ষরণ-স্বভাব, বহছুস্তত, অগ্নি পক, স্থলা- 
ঙ্গের নিকট স্থায়ী, পাশ্ব-শ্রোণি-বাহ্- 
শিশ্ষ-প্রভৃতি অঙ্গ হইতে খণ্ড খণ্ড রূপে 
নংগুহীত, খাদ্যপ্রধান্*চ এই মাঁংস- 
খণ্ডগুমি ভক্ষণ ও মেদাদি পাঁন কৃরিবেন। 
অশ্থিদেবন্ধয় ইহা! প্রীতি পূর্বক সেবন 
করুন। হে হোঁত:'! তুমি এতদনুরূপ 
ঘাখকর।১ 

এই অন্তর সারম্বত হবির প্রৈষ-- 
হোত1, লরম্বতী দেবীর জন করিবে । 

শতপথে উক্ত হইইয়ান্ছে”-+যত প্রকার গদ্য 
আছে তগধ্যে মাংসই্ প্রধান”। 

ইত্যাদি । ২ 

এই মন্ত্রটি এন্্র হবির ্রঘ-_ 
হোতা, ইন্দ্র দেবতার যজন করিবে"। 

ইন্জর পেবতা ধাষভ মাংসরূপ হুবি ভক্ষণ- 
করুন! অদ্য এই পশুর উদর মধ্যহইতে 
ইত্যাদি! ৩ 

সমেত 

৪৬ কণ্ডিকা। 

এই মন্ত্রটি বনস্পতি যাগের প্রৈষ_- 

যেহেতু বনম্পতি দেবত! হৃচিক্ুণ 

স্থদৃঢ় রঙ্ৰ্ুর দ্বারা পশুগণকে স্ব দেহে 
আবদ্ধ করিয়া থাকেন অতএব হোত! 

উাঁহারও যজন করিবে । যাঁহা অশ্বিদেব- 

দ্বয়ের প্রিয় ছাগরূপ হুবির আশ্রয়, য্রহা 

সরস্বতী দেবীর প্রিয় মেষরূপ “হবির 
আশ্রয়, যাহা ইন্দ্রদেবতার প্রিয় খষভ রূপ 
হবির আশ্রয়, যাহা অগ্নি দেবতার প্রিয় 
হবির' আশ্রয়, যাহা সোমদেবতার প্রিয় 

হবির আশ্রায়, যাহ সবত্রামা ইন্দ্রদেবতার 
প্রিয় ছবির আই্রয়, যাহ! সবিতৃ-দেবতার 
প্রিষ্ন হুবির আশয়, যাহা বরুণ দেবতার 

প্রি হবির আশ্রয়, যাহ! বনন্পতি দেব- 

তারি প্রিয় অন্গরূপ হবির আশ্রয়, যাহা 
আন্মপা দেবগণের প্রিয় হরির অজয়, 
যাহ ছোতৃয্ধপ অগ্নির প্রিয় ছবির আজয়, 



উঠত 

সেই বমস্পুতি দেবতাকে যাঁর হার স্ব 

করত ক্রিয়্ারস্ত কিবে । ধনস্পতি দেখত! 
প্রীতি পুর্ধক হবি সেবন করুন। হছে 

হোত: ! বনম্প্রতি দেবতাকে হবি প্রদান 
কফর'। ১ 

৪৭ কণ্তিক1। 

এই মন্ত্রটি স্বিষ্টকৃ ধাগের প্রৈষ-_ 
যে স্বিইকুৎ অগ্নি দেবতা! বিদ্যমান 

থাকাতে--অশ্বিদেবদ্বরেব প্রিয় হবি ছাগ- 

মাংসের আছতি হুসম্পন্ন হয়, সরস্বতী 
দেবতার প্রিয় হবি মেষ মাংসের আহুতি 

স্থসম্প্ন হয, ইন্দ্রদেবতার প্রিয় হবি 
খষভ মাংদের আহুতি স্থুসম্পন্ম হয এবং 

যাহাতে অগ্নি দেবতাব প্রিয় আহুতি 
হুসম্পন্ন হয়, যাহাতে সোম দেবতার 
প্রিয্স আহুতি স্থসম্পন্ন হয়, যাহাতে 

হুজ্জাম! ইন্দ্র দেবতাব প্রিয় আহুতি হুস 
স্পম্ম হয, যাহাতে সবিতৃ দেবতার প্রিয় 

আহৃতি হৃসম্পন্ন হুয, ঘাহাতে, বরুণ 
দেবতার প্রিয় আহছৃতি হথসম্পম্ম হয়, 

যাহাতে বনম্পতি দেবতার, প্রিয় 

আহতি শ্ৃসম্পন্ন হয়, যাহাতে আজ্যপ! |. 
দেবগণের সকলেরই প্রিয় আহুতি হসম্পন্ন 
হয়, যাহাতে হোত্রূপ অগ্নি দেবতারও 

শ্রিক্ন আহুতি দুসম্পঙ্গ হয়, যিনি স্বীয় 
মহিনার শ্বয়ংই প্রকাশক, বাহার প্রসাদে 

অঙ্গশালী, উপযুক্ত, ক্ষমতাবান্, বজমান্বণ 

যজুর্থেদ সংহত | ২৯ অঞ্ 

যাগ কার্থে কৃতকৃষ্ঠাততা লাভ করিয়া 
থাকেন,.৫সই অগ্গি দেবতাকে হোত? 
যজন করিবে । সেই জাতবেদছ। স্থিকৃৎ 
অগ্নি, হবি লেহন কর়ুদ--বজ্জনকল সফল 
করুন। ছে হোত'! অগ্নি দেবতার 

যজন কর। ২ 

৪৮--৫৮ কৃগ্ডিকা। 

এতৎু গ্রসৃর্তি একাদশ কথিকাত্মক 

মন্ত্রগুলি ব্রিপশু যাঁগের অনুযাজ সম্বন্ধে 

প্রৈষ ও যাক _-- 

দেবগণ্রে হুছৃষ্ি পান্থ, অন্যাদ- 
দেবতা ব্হি,__-সরস্বভী, অশ্বিদেবছয় ও 
ইচ্জ্রদেবতার স্টহিত্যে ধনীর (যজমানের) 
তেজে। বৃদ্ধি করুন--সমস্ত ইন্ড্রিয়কে 

তেজম্বী করুন-বিশেষত অক্ষিদ্বয়ের 
€তেজঃপ্রা্য বিধান করুন এবং বিথিধ 
সম্পত্তির আয় ছারা তাহাকে নম্পত্তিমান্ 
করুন। তীহারা সকলেই এই হুৰি 
ভক্ষণ করুন। হে হোতঃ! তুমি তহাঁ- 

দের যন কর। ১ 

প্বারদেবীরা,--সরম্বতী, ইন্দ্র ও ভিষ- 
থর অঙ্থিছেবছয়ের সাহিত্যে ধনীর (ঘজ- 
মানের ) বার্য্য বৃদ্ধি করুন, সুমন্ত ই্জি- 
য়কে.বীর্য্যধান্ করুন--বিশেধৃদ্ধ আণে- 
জ্রিয়ের প্রভার বুদ্ধি করুন এষং 

সইত্যাবি। ২ 



৫৮৩ 

উষাসানক্ি দেবীর, সরষ্বতী, অশবি- 
দেবর ও হত্রামা ইজ দেবতার সাহিত্যে 
ধনীর ( ধ্যানের ) ধল বৃদ্ধি করুন-_ 
লমস্ত ইন্জিয়কে বলবান্ করুন-_বিশেষত 
বাগিজ্জিয়ের প্রভাব বৃদ্ধি, কর্চন ঞেবং 

ইত্যাদি । ৩০ 

জোত্বী দেবীরংর,_সবন্বতী, ইন্দ্র ও 

অশ্বিদেবগণের সাহিত্যে ধনীর ( যজমা- 

নের ) ষশোর্দ্ধি করুন-_দেমস্ত ইন্জ্রিয়কে 
যশোভাজন করুন-_বিশেধৃত শ্রোত্রেন্ি- 

য়ের প্রভাব বৃদ্ধি করুন এবং ইত্যাদি $ ৪ 

সর্ধবকাম-পুরয়িত্রী, উর্জাহুতী 'দেবীরণ' 
--কাম-পুরক ইন্দ্র, সরম্ব্লী ও ভিষথর 
অশ্বিদেবদ্য়ের সাহিত্যে রক্ষ! কার্ষ্যে 
প্রবৃত হওত ধনীর (যজমানের ) জ্যোঁতিঃ 

বৃদ্ধি করুন--সমস্ত ইন্জিয়কে জ্যোতিক্সান্, 
ক্রুন-বিশেষত শুক্রস্থান স্তনছয়ের 
প্রভাব বৃদ্ধি করুন এবং ইত্যাদি ॥ ৫ * 

দেবগণের তৃপ্তির জন্য হোতৃ-কার্ষ্যে 
ব্যবহার্য্য বষটকার দেবতারু!,--ইন্দ্র 
সরস্বতী ও ভিষর  অশ্বিদেষয়ের 

সাহিত্যে ধনীর € যঙ্মানেত্র ) কান্তি 
বৃদ্ধি করুন-- সমস্ত ইঞ্জিয়কে কাস্তিমান্ 
করুন বিশেষত বুদ্ধির প্রাৎর্ধ্য বৃদ্ধিরপ 
হৃদয়ক্ষেত্রের প্রভাব হ্ৃদ্ধি করুন এবং 
ইত্যাদি। ৬ 
৬ পা 

$ ভ্ালোফ ও তৃলোক অথব! অহোযা & 
4 ঘ্হিশিহট আছাতি । 

ঘংধ্যন্দিনী শাখ:। 
উইল 222235৯০১১৬ ৩৮৯ 

তিজোদেবীরা, _ অশ্িদেব্রের়ের, ইন্দ্র 
ও সরস্বতীর" সাহিত্যেখনীর (যজমানের ) 
নাভির মধ্যে বল বৃদ্ধি করুন -- সমস্ত ইন্জির- 

য়েরই অন্তর্ীল বিধান করুন এবং 
ইত্যাদি। ৭ 

এইরয্যমান, ত্রিবরথক্ নরশিংসণ** 
দেবতা; সরস্বতী, ইন্দ্র ও অশ্থিদেবদ্য়ের 
সাহিত্যে ধনীর ( যর্জমানের ) রেতোরূপ 
অস্বত ব্বদ্ধি -করুন--সমস্ত ইন্জ্রিয়েরই 

! সামর্থ্য বৃ্ধিকরুন-_বিশেষত জমনেক্দ্িয়ের 
স্ব-কার্ধ্য সাধনে ক্ষমত। পরিবর্ধিত করুন 

এবং ইত্যাদি । ৮ 

হিরণ্যপঞ&? হ্ৃপ্পিল, পুজ্য, বনম্পতি- 

দেবতা,_যজমানের জন্য মধুময় ফল সমু- 
ৎপাদনার্ঘ-_ইন্দ্র, অশ্বিদেবদয়ের ও সর- 

*ম্বতীর সাহিত্যে ওজোবৃদ্ধি করুন - সমস্ত 

ইন্জিয়কেই ওজস্বী করুন--বিশেষত 
ক্রোধের ফলপ্রদ বাহুদ্বয়কে ওজন্বী ও 

পাদধয়কে বেগ-গমনে সমর্থ করুন এবং 

ইত্যদি। ৯ 
"ওষধি-শ্রেন্ঠ, উর্মবৎ কোমল, যজ্ঞ 

আত্তীর্ণ, উপবেশন, হখ-বৃদ্ধিকারী বর্বি- 
দেবতা,--সরম্বতী, অশ্বিদেনদয় ও ইন্দ্রের 
সহিত্ে দীশ্তিমান্ মন্দ বৃদ্ধি করুন-__ 
সমস্ত ইন্জ্রিয়কেই মন্ধ্যুমান্ করুন এবং 
ইত্যাদি ॥ ১৯ 

স্বিউকুৎ অগ্নিদেবতা১--মিত্রাঘরুণ 
সস ্রলপপ্্পরপ পপ 

অর্থাৎ, ব্রি স্থান লদে।মগুপ, ছির্ঘংল, আদ । 
শঁ খন্দ। 



৩৮২ 

দেব-গ্ন, ইজদেবতা, অস্থিদেধর়, বাঁক্য- 
রাপিনী সরম্থতী দেবী অসি ও সোষদেব- 
তার যখাষোগ্য বর্জন করিয়াছেন, স্থিষট 

কৃ হৃত্রাম! ইন্দরদদেবতা, সবিতা দেবতা, 
বরুণ' দেবত। ও ব্নস্পূতি দেবতারও যথা- 
'ঘখ যজন করিয়াছেন এবং জন্তাম্য 

আজ্যপা। দেবধগণেরও যথাযথ ঘজন করি- 

য়াছেন এক্ষণে হোত্রূপ সেই রি 
এই মন্ুজ হোঁভাকে যশ, -ইন্দিয়, উর্জ 

অন্পঘ 'অপচিতি* ও সুধ]ণ" প্রদান 

করুন। ধনীর যাগসিদ্ধির জন্য আহত 
লমন্ত দেবতারাই স্ব-ম্ব-ভাঁগ হবি অদন 

করুন। হে হোত: ! তুমি প্রোক্ত সমস্ত 

ঘ্বেবতারই ঘজন কর। ১৯ 

৫৯--৬১ কর্তিক। | 

,আতৎপ্রভৃতি কণ্ডিকাত্রয়াত্মক মন্ত্র 

্রন্নে সুক্তধাকের প্রৈষ সম্পন্ন হইবে _ 
অন্য জমান, পুরোডাশ পাক করিয়। 

এবং অশ্বিদেবছয়ের জন্য ছাগ, সরস্বতীর 
জন্য মেষ ও ইন্দের জ্স্ত খষভ"যুপে 
বন্ধন করণানস্তর এবং তাহাদিগের জন্ত 
রা-বিশ্রিত সোম অভিযুত হইলে'পরে 

* পুজা? বৃ পিত্শ্রাদ্ধাদির জন্য অঙ্গ। 

হজবেগ সংহিত| | ২৯ 

হোমকাধ্য নিম্পাদক অগ্সি দেবতাকে বরণ 
করিখে 1 ৯ 

বনম্পুতি দেঁষতা, ছাগের দ্বার অশ্বি- 

দেবদ্য়ের উপস্থান করিয়া থাকেন, -. 
মেঘের দ্বারা মশ্নপ্ৃতীর উপন্ছান করিয়। 

থাকেন, খষভের দ্বারা ইঞ্জোর উপস্ছান 
করিয়া থাকেন। র। এ এঁপশুর 

পক মাংস আহার থাকেন, মেদ 

পর্য্যস্তও ভক্ষণ, করের্ট। তাহার! পুরো" 

ডাঁস ভক্ষণে শরীরে পুপ্তি সাধন করেন । 
ডাহারা রা মিশ্রিত সোমপানে বিশেষ 

তৃপ্তি লাভ করেন। ২ 

হে সয়ে ইনি «দেবগণের মিকট 
হুইতে আমাদের জন্য বরণীয় ধন আদায় 
করিবেন এবং তৎসমন্ত আমাদিগকে দান 

করিবেন” এই জ্মাশয়ে অদ্য এই 

যজ্বমান, সমস্ত দেবগণের, মধ্যে তোমা- 
কেই “হে খবে! হে খবিপুজে ! হে খবি- 
পৌত্র 1”-ইত্যাদি ঝ্ততিবাক্যে হোতৃ- 
কার্ধ্যে ব্রণ করিতেছেন, এক্ষণে তুমি 

ছোঁতা' অতএব তাদৃশ উদ্যম কর; --তুমি 
কল্যাণ-বর্ধনার্থ নিযুক্ত হ্ইয়াছ অতএব 
তাছৃশ লুক্তসকল ব্যবহার কর,--মনুষ্য- 

কার্ষ সাধ কর ॥ ৩ 

যকুর্বেদীয় মাধাদ্দিনী শাখার"মন্ত্রভাগে. একবিংশ অধ্যায় সঘাণ্ড। 
স্থির 



অথ দ্বাবিখশ অধ্যায় । 

( অশ্বমেধ প্রকরণঞ্চ ) 

১ কণ্ডিকা। 

প্রথম মন্ত্র পাঠ করত অধ্বয্য্য ঘজ- 
মানের কে নিফ* বন্ধন করিবে (প্রাত- 

হেেম হইলে পর ুর্ণাহৃতি দানের সময়ে 
এ নিফ সেই অধ্বর্ধ্যরই প্রাপ্য ইইবে ) , 

হে প্রদীগুবর্ণ, ক্ষয় শূন্য, তেভঃন্বরূপ 
নিষ্ষ ! তুমি আয়, রক্ষণে সক্ষম অতএব 
তোমার ধারণ-প্রতাবে আঁমি যেন দীর্ঘায় 
হই। ৯ 

দ্বিতীয় মন্ত্র পাঠ করত পশনাগ্রহণেই 
উদ্যত হওত তৃতীয় মন্ত্র পাঠে উহা 
গ্রহণ করিবে-- 

ছে রশনে ! সবিতৃ দেবতার প্রেরণা: 

বশে এবং অশ্বিদেব্ধয়ের বাহুবলে ও 

পৃষদেবতাব হস্ত-সাহায্যে তোমাকে গ্রহণ 
করিতে উদ্যত হইয়াছি। ২ 

৯ ফাল্তণমামীঘ শুরষ্টমীতে এই যজ্ছের আবন্ত 

ই! থাকে । রাজাবাই এ হজ্ঞ করিতে অধিকারী 

এবং চক্রেবর্থীরাই ইহার জন্পাদনে * সমর্থ" 
ইহার ফলে সমস্ত ফামনাই লিদ্ধ ছয় । 

1 চতুঃন্বর্ণ -নির্িত কঠাঁভরগবিশেষ (চীক্ বা 
খোৌপহার হইতে পারে )। 

$ দর্ভমী, আ্রযোদশ অনুুদীর্ঘ। দিও পিতা! অশ্ব 

বল রঙ্গ কে ক্শনা। কছে। 

| গ্রহণ করিলাম । ৩ 

২ কণিকা । 

এঁ রশনা হস্তস্থ রাখিয়া এই মন্ত্র পাঠ 
করিষে-_ 

এই রশন1 এক্ষণে গৃহীত হইল । 
যে রশনা এইযজ্জারস্তেব পুর্বে কবিগণ* 
কর্তৃক এই মক্ঞার্থই নির্মিত হইয়াছিল, 
তাহাই এক্ষণে আঁমাদিগের এই যজ্তে 

প্রকাশ পাইল এবং এই রশনাগ্রহণই 
সাধারণকে জ্ঞাপন করিতেছে যে অদ্য 

আমরা অশ্বমেধ আবস্ত করিলাম । ১ 

সপ পপ অপ 

৩ কণ্ত্িকা। 

চতুর্থ কণ্ডিকান্তর্গত তৃতীয় মন্ত্র পট 
পূর্বকচব্রহ্ষা অশ্ব বন্ধনে অনুমতি করিলে 

পরে এই কণ্ডিকা এবং সেই চতুর্থ 
কণ্তিকঝারই প্রথম মন্ত্র পাঠ করত এঁ রশ- 
নার দ্বারা যজ্ঞীয় অশ্বকে বন্ধন করিবে _- 

* স্শ্ব ! যে তুমি গ্রাম্য, হিতকর, 

ব্যবহাধ্য পশুর মধ্যে প্রমিদ্ধ, যে 

তোমাতে আরোহণ করত আরোহী স্বল্প 

নম্ময়ের মধে)ঃই দূর' দুরান্তর গমনে 

অক্ষম, দেই তোমাকে কিছু ক্ষণ পরে 

অর্তি বিস্তীর্ণ বৈশ্বানর অমির মধ্যে স্যাহ। 
8৩ 



৩9৪ 

রশনার ছার! বন্ধন করিতেছি | ১ 

৪ কণিকা । 

. অশ্ব! দেবগণের প্রীতির জন্যঃ 
বিশেষত প্রজাপতির প্রীতির উছ্যই 
তোমাকে গাদৃশ অমিতে স্বাহা করিতে 
উদ্যত হুইয়াছি ) ঈদৃশ মহছুদ্দেশ্টযসাধনে 
ভরস। করি তুমি স্বয়ংই প্রবৃত্ত হইব1। ১ 

দ্বিতীয় মন্ত্র পাঠ পুর্রবক অব্বর্ু্ু 
ব্রক্মার নিকটে অশ্ব বন্ধনানুমতি প্রার্থনা 
করিবে--. 

ব্রদ্ষন্! দেবগণেরঃ বিশেষত প্রজা 

' পতির শ্রীত্যর্থ অশ্ব-বন্ধন করিব কি? - 
যেন ইহাতে কৃতকার্য হইতে পারি । ২ 

তৃতীয় মন্ত্র পাঠ পুর্ববক ব্রদ্মা অধ্ব' 
ধুকে অশ্ব-বন্ধনান্ুমতি প্রদান করিবে-_ 

অধ্বর্ষেযো ! দেবগণের, বিশেষত প্রজাঁ- 
গতির শ্রীত্যর্থ অশ্ববন্ধন কর, ইছাতে 
কৃতকার্য হও। ৩ 

৫ কণ্তিকা। 

স্থাবর জল, সমীপে গ্রমন করিয়া 
প্রথম পাঁচটি মন্ত্রে অশ্বকে প্রোক্ষণ 
করিবে-- 

* অর্াৎ তোমাকে খণ্ড খওড করিয়া ম্যাহাত্ত বিবিধ 
মত্রে আৃতি অস্ত হইবে । 

1 নদী, হদ, কৃপ, তড়াগামি | 

বজর্থেদ সৎক্িতা। 

করা যাইবে তঙ্জন্তই তোমাকে এই ; 
| প্রোক্ষণ করি। ১ 

২২ অত. 

প্রজাপতির প্রিয়পাত্র তোমাকে' 

ইন্দ্রাগ্নি দেবছয়ের প্রিক্নপাজ্র তোম কে 
প্রোক্ষণ করি । ২ 

বায়ুর প্রিয়পাত্র তোষাকে প্রোক্ষণ 

করি। ৩ 

বিশ্বেদেবা দেবগণের প্রিয়পাত্র 

তোমাকে প্রোক্ষণ করি । ৪ 
সমস্ত দেবগণেরই শ্রিয়পাত্র তোমাকে 

গ্রোক্ষণু করি। ৫ 
ষষ্ঠ মন্ত্রটি যজমানকে পাঠ করাইবে-- 
যে কেহ (বিপক্ষ) এই অশ্বকে 

হনন করিতে ইচ্ছা করিবে তাহাঁকে বরুণ 
দেবতা হনন ধ্রিবেন। ৬ 

সপ্তম মন্ত্রে স্বৃত কুক্ুরকেঞ্চ বেতস কটেণ* 
রাখিয়া অশ্বার্চপতিত জলে ভাদাইয়া 

দিবে-- 

যে কেহ (বিপক্ষ) ইহ্ান্ডে হনন করিতে 

ইচ্ছা করিবে দে এই কুন্ধুরের অবস্থা 
প্রাপ্ত হইবে। ৭ 

৬ কণ্চিকা। 

দেই অশ্বকে আহ্বনীয় অগ্নির নিকটে 
আনয়মপুর্ববক এই কণ্ডিকার দশটি মন্ত্রের 

* ইতি পুবের্বই অধ্বযুুর আদোশাহ্যায়ী পড্রের 
ওরসে ইৈশ্যাঁর গর্ভে জাত পুরুষ কর্তৃক খদির “কাঠ 

নির্টিত মুশল দ্বার1৮একটি চতুনেত্র (পাগল) 

কুক,র হত হইবে। 

অর্থাৎ বেতের পাচী ব! চ্যাটাতে। 



৮ ঝা মাধাঙ্গিল্ট শাখা” ৩৮৫৭ 

প্রত্যেকটি অথবা এককালে দশটিই | “ হিস্কৃত ৬ রহ 

সহত্র বার পাঠে জহু দ্বারা সহ আদ্যা- | “ ক্রন্দন . এ বু তি 
হুতি* প্রধান করিবে-- 4 অবত্রম্দ * ॥ ৪ 

অগ্িদেবতীর উদ্দেশে এই আহুতি | « প্রোথন এ রি 

প্রদত্ত হইতেছে,ইহ!, হন্দররূপে |“ শ্রপোখ * - রা 

ইরা রি * । ৭. 
লোমদেবতার,্উদ্দেশে *। ২ «  ঘ্াত ঙ (৮ 

অপান্মোদদেবতাঁর উদ্দেশে *। ৩ 1 « নাবিষ্ট রর ৪ 

সবিভৃদেবতার, উদ্দেশে *। 8৪ রি উপবিষউ ।$ ৬ 1 ১৬ 

বায়ুদেবতাঁর উদ্দেশে'ত। ৫" * 14 সন্দিত ” টু রিং 

বিষ্দেবতার উদ্দেশে * ৬ «. বলগুন' « * । ২২ 

ইন্দ্র্নেবতার উদ্দেশে ০। ৭ « আমীন ৭৬ ॥ ৩ 

বৃহস্পতিদেবতার উদ্দেশে 1৮ ৮ শান *. ৯ ১৪ 

মিত্রদেবতার উদ্দেশে &1 ৯ “ হণ ৪ । ১৫ 

বরুণদেবতাঁর উদ্দেশে 8:15 « জাগ্রত ৬ । ১৬ 

রি | রর কৃজন । ১৭ 

৭ ও ৮ কণ্ডতিকা। “ প্রবুদ্ধ ০ ॥ ১৮ 

নন্তব দক্ষিণাগসি সমীপে সেই অশ্বকে [4 বিজ্ত্মাণ ।*১৯ 

আনয়ন করিয়! তদীয় একোনপঞ্চাশ রি বিচিত ও "২৬ 

চেগ্টিত লক্ষ্য কবত এই কণ্ডিকায়ান্ত- |“ সংহান ০ ॥২১ 

গত একোনপঞ্চাশৎ মন্ত্রপাঠ পুরঃসুব রী উপস্থিত গু | ২২ 

ত্রমে একোনপঞ্চাশত আঁহতিশ' প্রদান £ অয়ন ৩ ॥ ২৩ 

করিবে-- পু “. প্রায়ণ *.,। ২৪ (৭) 

হে অগ্রে! এই অশ্বের হিক্কাঁর' | “ যান ০০ 1 ২৫ 

আমাদের অনুকুল হউক'--এই কামনায় |“ ধাবন 5 1,২৬ 

তোমাতে এই হবি প্রদত্ত হইতেছে | “* উদ্রাৰ * । ২৭ 

ইহা' সুম্মররূপে গৃহীত হউক। ১ *' « উদ্দ্রত ৪ )৮ 
ই 4৪ শৃকার ঞ তড ২৯ 

 ইহাকেই স্তোকীয়াছুতি কছে। £ শুকৃত ডি 

ইহাকেই প্রক্রমাছত্তি কং। 



৬ যজ্র্ধেদ সৎস্ছি্া | ২২ জং 
« নিষষ্ ॥ ৩১ | সকলেরই শরখ্যু, দেবতা "শু চেত্- 
« উত্থিত ॥ ৩২ | রিতা । ২ (১) 
“ জব । ৩৩ সেই চেতয়িতা সবিভৃ-দেবতার 
“ বল । ৩৪ | নিকটে আমরা মহুৎ-প্রার্থন! করি, বিমি 
“4 বিবর্তমান /৩৫ | একমাত্র, আমাদিগকে হুমভি ও সত্য" 

« বিবৃত 1 ৩৬ | ধন দিতে প্রস্তত। ৩ (১১) 
বিধৃদ্বন ্ ৩৭ | সেই স্থুমতি-প্রদঃ সবিভূ-দেবতার 

% বিধত "| ৩৮ ! নিকটে আমর! ভাহার্ঘহি স্তুতি করিবার 
৫ শঞ্খবমাশ । ৩৯ ক্ষমতারূপ ধন প্রার্থনা,করি, যিনি এক" 

“ শৃমূ ॥ ৪০ 1 মাত্র সর্ববান্তর্ধামী ৪ (১২) 

“ ঈক্ষমাণ ॥ ৪১ সেই মহাম্ সবিভ্ দেবতাকে আমরা 

'* ঈক্ষিত । ৪২ | দেবারাধন! দিদ্ধির জন্য আহ্বান করি, 
“  বীক্ষিত ॥ ৪৩ | ধিনি একমাত্র সর্ধবকার্ধ্য-কুশল, সর্ববা- 

“ নিষেষ ॥ 8৪ | ভীষ্টপুরক ও াধুগণের রক্ষয়িতা।৫(১৩) 
*“  অদন ॥ ৪৫ সেই সবিতৃ দেবতার আমর! ঈদৃশ 
“ পান । ৪৬ | কৃপা! প্রার্থন! করি, যাহাতে সর্বৰ কার্য্য- 

« মুত্রবিসর্ন । ৪৭: সাধন এশ্বর্য ও তাহার রক্ষণোপযো!- 

.কুর্ববন । ৪৮ | গিনী বুদ্ধি প্রাপ্ত হই।৬ (১৪) 

“ ক্কত । ৪৯ (৮) ডি 

বত ১৫১ ১৬, ১৭ কণ্ডিক1। 

৯--১৪ কণ্ডিকা। , এতদাঁদি তিনটি মন্ত্র স্বিউকৃৎ যাঁগের 

' | পুরোনুবাক্যা-- 
* এতদাদি ছয়টি মন্ত্র সাবিত্রী ই্তির | হে জধ্বধ্যো । তুমি এই অমর অশ্নিকে 

যাজ্যানুবাক্য1--_৮ 
, সবিহ দেবতার সেই বরণীয় ভর্গকে 

আমর! ধ্য]ুন করি ধিনি একমাত্র আম্মু 
দগ্থের নিয়ন্তা । ১ (৯) 

ফেই (হরখপ।পণি সবিতৃ দেবতার 
আঘরা শ্রণাপ4 হই, ধিনি একমাত্র ূ 

সন্দীপি'ত করত স্তুতি পূর্ববক উদ্ধদ্ধ কর, 
ইনি আমাদের এই হ্ব্য সকল দেখ- 
গণের নিকটে উপস্থিত করুন । ১ 

এই মর্ভ্য-ধর্থ শৃন্ত অগ্রি বিবেচন! 
করিয়। দেখুন যোনি হব্য-রহনে সক্ষম 
ওধুদেবলে।কের দৌত্য-কার্ষেন উপযুক্ত 

| 



১ কৎ 'মাধ্যন্দিনী শাখা। 
এই অগ্যই আমাদের প্রিয় ও যক্গে 
স্ছাপিত হুইতেছেন। ২ 

৩৮ 

১৯ কণ্ডিকা। 

তৃতীয়, সাবিত্রী ইনি *সম্াঁপনাস্তে 
যে অগ্রি হব্য-বহুন কার্ষ্ে সমর্থ ও | যজমান ও অধ্বরযু'্য উভয়ে একত্র হইয়া! 

দেবলোকে দৌত্য-কার্ষ্যের উপযুক্ত, | অশ্থের দক্ষিণ কর্ণে এই প্রথম মন্ত্র পাঠ 
তাহাকে আমর! এই পুরস্তাৎ স্থাপন ] কিবে-_. 

করিতেছি এবং খলিতেছি যে, ইনি এই হে শিশো! এই পৃথিবী তোমার, 
যজ্তে সমস্ত আবহ্বানীয় দেবগণকে | মাতা, এই ছ্যলোক তোমার পিতা! 
ভাবাহন করুণ 1৯৩ তোমার-_অশ্ব, হয়; অত্য, ময়, অর্ধ, 

2252 সপ্তি, বাঁজী, বৃষা, নৃম্ণা, প্রভৃতি নাম 
হয প্রসিগ্জই আছে, অপ “যসুক্গ এই 

এই মন্রটি পবমান-স্ততি-. নামটিও নৃতন হইল; তুমি আর্দিত্যগণ্রের 
হে পবমান ! পুবন্ধি ও -গোঁজীরার | গন্তব্য মার্গ অনুসরণ করণ । ১ 

সহিত বেগ-গ্রমনে স্বীয় অসীম শক্তিতে-| দ্বিতীয় মন্ত্র পাঠ পুর্ববক এঁ অশ্থকে বড়বা 
কখন কখন সুর্ধ্যকেও আচ্ছম কর-: | ও জল স্নানাদি হইতে সংবৎসর রক্ষা 

জলকেও ধারণ করিয়া থাক । ১ করিবার ভার শত শত রক্ষিবর্গের হস্তে 
১০ ন্যস্ত করিবেধ__ 

ছেদিক্পাঁল দেবগণ! া তোমরা, 

দেবগণ্রে উদ্দেশে মেধার্থ প্রোক্ষিত 
পুরদ্ধি শবে পুবত্রয়ের জীবন-ধাঁরয়িতা জল এই *অশ্বকে রক্ষা কর । "২ 

এবং গোভজীরা শবে গো-গণের থাদ্য তৃ![বিশেষের 

বীজ। বাত্যা উপস্থিত হইবার কেক দিবস পূর্ব 
হইতেই প্রাই মন্দ মন্দ বাতু লহযোগে বিশ্ব |. প' অশ্বমেধের ঘোটককেই খু বলা যায 
বৃষ্টি হইতে থাকে পবে ঘি সমষে উদ্না প্রবলবপে 1 অর্থৎ এই বজ্রে হত হওন উপাঁধ অবলম্বন 
উপস্থিত হয়, তৎকালে তৎসহ এঁ বর্ধকণা ও | করিস স্বর্গ গমনে উদ্যত হও । 
প্রান্তবমধাজাত গোজীরাঁদ বনল পরিম্তাণে সমু $ একশত কবচধারী রাজপুত্র, একশত খ জা- 

ভূডীন হইতে থাকে এবং লেই সমযে ধুলিপটলাদিতত | ধানী ক্ষত্রিষ কুমাব7 একশ, তুণধাবী সারপ্ি- 
সমচ্ছন্ন গগণমণ্লীতে হুর্দ্যদেবও হুতবা অদৃশ্য | তনয, একশত বংশাদি দণ্ডব আক্মব্যয়াধাক্ষ- 
হন ও জলধরগ7ও অজত্র ধারাপাতে কুঠতভাব | বংখধর অঙ্ব-ক্ষণে ভার প্রাপ্ত হইুেন 
ধারণ করেন ইহা খাহারা প্রত্যক্ষ কর্দিয়াছেন *(কাঁত্যাৎ ২০, ২, ৩)*।  এস্থলে পৃ শব 
ভীহানদিগঞক্ষে এই মন্ত্রার্থ বুষীইতে সমধিক প্রয়াস বহুবচক অর্থ(ৎ বহর গাজপু্ প্রভৃতি | 

গাইতে হইবে না। ॥ খু এন্ছলে রাঁজপুত্রগণই দিকপাল দেবগণ্। 



৩৮৮ 

এইরূপে, অশ্ব ত্যাগ করিয়া ক্রমিক 
হবশুসর কাল প্রতিদিন ' সূর্য্যান্তের 

পরে অগ্নিহোত্র-হোমের পুর্ববেই অগ্নি- 
হোত্র হোমার্থ উদ্ধৃত অগ্নিতেই এই 
তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ মন্ত্রে সেই 
অশ্ব উদ্দেশে চারিটি'আহুতি গ্দান 
করিবেহ-- 

হে অগ্নে! এই স্ছানেই সেই অশ্বের 
রস্তিণ' হউক-_-এই কামনায়.এই আনুতি 

প্রদত্ত হইতেছে, ইহা! ইনি স্বীকৃত 
হউক।৩ 

হে অগ্নে! এই স্থানেই রর অশ্ব 
রমণণ করুক--০ 1 ৪ 

হে অগ্নে! এই স্থানেই সেই অশ্থের 
ধ্বতি+ হউক--* 1 ৫ 

হে অগ্নে! এই স্থানেই সই অবশ্বের 
স্বধূৃতি+ হউক--*। ৬ 

ই০ কগ্ডিকা। 

খই যজ্ঞের দীক্ষাঁকাধ্য সপ্তাহে 

সম্পৃঙ্গ হইবে, সেই:সপ্ত দিবস দীক্ষা- 

কার্ধে; অনুষ্ঠেয় সর্ববসাধাবণ 
্বাহা” (৪জং ৭কং) প্রভৃতি চা্িটি 
বন্ত্রে গারিটি আঁহুতি প্রদানানস্তর বিশে- 

এইটক্লূপে এক বৎসয়ে ১৪৪* আততি সম্পরর, 
প্খিঘে ইহ কেই ধ্রত্িছে'ম কছে। 

ণ অড়িরুন্চি। $ সামোদ বসতি । 1 

পৈ্য। 4 আত্সতে লষ। 

যজর্ধেদ অর্িন্ডার 

“আকুত্যৈ 

তং 

বত এই কণিকার ধর্তন তিরটি বক্ষে 
আরও তিন তিনটি আহ্ভি প্রদাপ 

করিতে হইবেঞ্চ -. 
ক-দেবতার প্রীতির জনা এই 

আহৃতি প্রদত্ত হুইতেছে--ইহা। হম্দর- 
রূপে স্বীকৃত হউক। ১ 
“কন্মৈ স্বাহা” ২ 
“কতমন্্ৈ স্বাহা? ৩4১ দিন) 
“ম্বাহাধিমাধীতায়” | ৪ , 
শ্বা! মনঃপ্রজাপতয়ে” । ৫ 

স্বাহা চিত্ৎ বিজ্ঞাতায়”। ৬ (২য় দিন) 

“আদিত্যে স্বাহাঃ.। ৭ 

«“আদিত্যৈ মহ্যৈ শ্বাহা 1 ৮ 

“আদিত্য হুমুড়ীকায়ে স্বাহাঃ। ৯ (৩ দিন) 
“দরস্বত্যৈ স্বাহা* ॥ ১০ 

“সরম্বত্যৈ পাবকায়ে শ্যাঁহা? ॥ ১১ 

“সরম্বত্যে বৃহত্যে স্বাহাঃ । ১২ (৪র্থ দিন) 
“পুষে স্বাহা?। ১৩ 

“পুষে প্রপথ্যায় স্বাহাঃ ॥ ১৪ 
প্রিষেে নরন্ধিষায় শ্বাহা” ॥ ১৫ (৫ম দিন) 
'ত্বষ্টে স্বাহা? । ১৬ 

ন্বফে, তুরীপায় স্বাহা?। ১৭ 

রাহা 

এই কণ্তিষ্কাতে ২১টি মক আছে, ত ছ। 
যথাক্রমে প্রদ্ধিদিন তিনটি ফরিয়! বাধছত হইবে | 
এই লফল নন্ত্রগুলিকেই 'ঃ্গ্রতণ মস্ত কাছ । 

ভন্মবে আহৃতিত্য প্রভভুপি লর্ধাসাধারঞ মন পিকে 
আনরসিক উ্গ্রতণ এবং, পরই কণ্তিফাডে 
শ্রুত'২১কে আহমেহিক উদ্প্রতণ কছে। 



কহ 

'ষট্রে পুরুরপায় স্বাহা” ॥ ১৮ ডেষ্ঠ দিন) 
“বিক্বে স্ববহা। | ১৯ 

“বিফবে নিভুয়পায় স্বাহা' 1২* 

“বিফবে শিপিবিষ্টায় স্বাহা) ২১(৭ম দিন) 
২১ কণিকা । 

বিশেষতৃ-- 

সপ্তম দিবনে-এ সাধারণ চারিটি 
চি 

অধু্তির পরিবর্ধে “আকুতি প্রযুজ- 
মগ্নিং স্বাহা! (১১অং ৬৬কং)” প্রভৃতি 

ছয়টি আহুতি হইবেঞ্চ 'এবং তদনভ্তর 
এই “বিষ্ণবে” প্রত্াতি তিনটি আহুতি 
প্রদানানস্তব এই মন্ত্র প্রাঠ করত আঁরও 

একটি আছতি প্রদান করিবেশ*__ 
কি, ধনের জন্য---কি? বলের জন্য-__| 

বিঃ পুষ্টির জন্য--সমস্ত ইউ সাধনের 
জন্যই, এই সমস্ত মাঁনবমগুলি যে সর্বব- 
নিয়ন্ত- দেবতার সধ্য প্রার্থনা" করে, 
ত্রাহারই উদ্দেশে এই হবি প্রদত 
তেছে, এই আহুতি স্থসিদ্ধ হছউক।১ 

২২ কণ্ডিকা। , 

অশ্ব ত্যাগের পুর্বেই এই মন্ত্রে 
অধ্বযুনঠ আশীবকার্মনা করিবে- . 

হে ত্রঙ্গন্! আমাদের রাষ্ট্রে, হ্রাঙ্মণ*! 
গণ অ্রচ্ধবচ্চ'দী হউন, রাজন্যগণ সত 

অনাময় থাকিয়া অস্্বিদ্যা”নিপুণ হা 

ইছাজিগ্নকেই আহি দ্গ্রক্রশ কহে। 
ইহাকেও মাধমেধিত উদগ্রতণ কছে। 

খীধ্যাজিনী শা । 

! 

ৰ সতত বিদ্যমান থাকে । 

৩৮১, 

শুর হউন, ধেনু-নকল বহু ক্ষীর] .হউক, 
অনড়ান্ সকল যথোপযুক্ত ভার-বহুন- 

ক্ষম হউক, অশ্ব সকল যথেষ্ট বেগ গমন- 

সমর্থ হউক, ত্ত্রীগণ পুর-রক্ষিকা হউন, 
রখিগগ জয়ঙ্গীল হউন, যুবা সকল সুসভ্য 
হউন, এবং এই ষজমীনের বংশ রক্ষা, 

হউক; আবও প্রার্থনীয় যে সর্বপ্রদে-- 

শীয় সর্ব গৃহেই পঞ্জরন্য বারি বর্ষণ 
করুন, আমাদিগের দেশীয় শুষধিগণ 

ফলবতী হঙঁত, পকদশ প্রাপ্ত হউক, 
এবং আমাদের যোগ ও ক্ষেম্* হন 

২৩--৩৪ কণ্তিকা । 

“প্রাণায় স্বাহা” প্রভৃতি “একশতায় 

স্বাহা”' পর্য্যন্ত দ্বাদশ কগ্িকান্তর্গত 

মন্ত্রগুলি যথাক্রমে এক একটি পাঠ করত 
উত্তরবেদীস্থ অগ্নিতে আহুতি প্রদ্লান 
করিকে। এইরূপ বারবার আহি 

প্রধান করত সমস্ত রাত্রি ধাপন করিবে। 

তন্মধ্যে বিশেষ এই যে প্রথম প্রহবে 
শ্বৃতাহুতি, দ্বিতীয়ে সক্ত$ তৃতীয়ে ধান্য 

ও চূতুথে লাজাহুতি হইবে- 
*প্রাণায় হ্বাহাণং ১। অপানায় 

অলন্ধের লাঁভকে যোগ এবং লয্বের পরি- 
স্পালনকে ক্ষেম কছে। 

ধ এইগুলিয়' অনুবাদে” কিছুমাত্র রেপ নাই 
&অতএব ঘখাধথ উদ্ধত করিলাম মাত ) 
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গ্বাহ! ২। ব্যানায় স্বাহ-৩। চক্ষুষেক ৪) 

শ্রোত্রায় ৫ ( বাচে ৬। মনসে ৭। হও 

প্রাচ্য দিশে ৮1 অর্ধাচ্যৈ দিশে ৯। 
দক্ষিণায়ৈ দিশে ১০ | অর্বশচ্যৈ দিশে ১১। 

প্রতীচ্যে দিশে ১২। অর্ববাচৈদিশে ১৩। 
উদদীচ্যে দিশে ১৪ ৭ অর্ববাচ্যে দিশৈ ১৫। 
উদ্ধায়ৈ দিশে ১৬। অর্ববাচ্যৈ দিশে 2৭1 

অবাচ্যৈে দিশে ১৮।  অর্ববাচ্যৈ 

দিশে ১৯ | ণ" ২৪ 

অস্ভ্যঃ ২০ । বার্ড্যঃ ২১। উদ্কাঁয় ২২। 

তিন্তীভ্যঃ ২৩। শ্রবস্তীভ্যঃ ২৪ । 
স্যন্দমানাভ্য: ২৫ কুপ্যাত্যং ২৬ 

সুদধ্যাভ্যঃ ২৭ ধার্য্যাভ্যঃ ২৮ । অর্ণবায় ২৯। 
মুদ্রায় ৩*। সরিরায় ৩১। ধু ২৫ 

“বাতায় ৩২। ধূমায় ৩৩। অভ্রায় ৩৪। 
মেঘায় ৩৫ । বিদ্যোতমানায় ৩৬ | 

স্তনয়তে ৩৭। স্্জতে ৩৮ । বর্ষতে্ত৯ । 
অববর্মতে ৪০। উগ্রং বর্ষতে ৪১। শীত্রং 
বর্ষতে ৪২ । উদ্গৃহ্ৃতে ৪৩। উদগৃহী- 
তায় ৪৪1 , প্রঞ্চতে 8৫1 শকা 
তে ৪৬। প্রুঘাভ্যঃ ৪৭। হ্াছু- 
নীভ্যঃ ৪৮ । নীহারায় ৪৯1৮ ২৬ 

* *উ্ধাহা সর্বত্র আছে। 

+ এই মন জন্তলির ছারা দিগ্দেবভাদিগের 

প্রীতি পাত ছইবে। 

$ এই মন্ওপির " স্বায1] জলদেবতাদর্পের 

শী ব্যাধিত হইবে । ॥ ? 
+ এই মন্তরলিয় স্বাক়! পর্জন্য-মেবতার্দিগের 

যজ্র্েদ সংহিতা, ২& তা 
“অগ্রয়ে ৫৯1 সোমায় ৫১। ইন্দ্রায় ৫২। 

পৃথিব্যে ৫৩। অস্তরিক্ষাঁয় ৫৪। দিবে ৫৫1 
দিগ্ত্যঃ ৫৬। আশাভ্যঃ ৫৭। উ্ব্ৈ 
দিশে ৫৮। অর্ববাচ্যৈ দিশে ৫৯1 ঞ্গ ২৭ 

“নক্ষত্রেভ্য: ৬০ | নক্ষত্রিয়েভ্যঃ ৬১। 

'অহোরাত্রেভ্যঃ ৬২ | অর্ধমাসেভ্যঃ ৬৩ | 

মাসেভ্য: ৬৪ ॥ খতুদ্যঃ৬৫। আর্ত- 
বেভ্যঃ ৬৬ । সংবৎসরার্৬৭ । দ্যাবাপৃথি- 
বীভ্যাং ৬৮। চন্দ্রায় ৬৯ । সূরধ্যায় ৭০ | 
রশ্মিভ্যঃ ৭১। বন্ছুভ্যঃ ৭হ। রুদ্রেভ্যঃ ৭৩॥ 

আদিত্যেভ্যঃ ৭৪ । মকরুদ্ত্যঃ ৭৫ । বিশ্বে- 

ভেঃাদেবেভ্যঃ ৭৬। মুলেভ্য, ৭৭। 

শাখাত্যঃ ৭৮৪ বনস্পতিভ্যঃ ৭৯ ॥ 
পুষ্পেভ্যঃ ৮০  ফলেভ্যঃ ৮১। ওধ- 

ধিঙ্যঃ ৮২। পণ ২৮ 

“পৃথিব্যে ৮০1 অন্তরিক্ষাঁয় ৮৪ 1 
দিবে ৮৫ | সু্্যায় ৮৬। চন্দ্রায় ৮৭ | 
নক্ষত্রেভ্যঃ ৮৮ । ওষধিভ,; ৮৯ । বন- 

স্পত্তিভ্য: ৯* । পরিপ্লব্ভ্যেঃ ৯১ । চরা- 

চরেভ্য; ৯২। সরীন্থপেত্য: ৯৩।% ২৯ 

প্রীতি লাধিত হইবে । ইহাতে বৃষ্টির পুর্ব্বাবস্থা 
হইতে যথা ক্রমে বার্ণত হইয়াছে 
* * এই সস্্রুলির দ্বার পৃথিবীগ্য স্কুল শ্বাস দেব 

গণের শ্রীতি সাধিত হ'ইবে। 
+ এই অন্থওলির ছার1 কালাক দেবগণের 

শ্রীতি স্ুধিত হইবে | 
$ এই মলির ছারা জিলোক এবং ভিোযেক 

শধান প্রধান দেবগণেন্স ভীতি সাধিত হইবে। 
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'আসবে৯৪ । বসবে ৯৫ । বিভুবে৯৬। 

বিব শ্বতে ৯৭ 1 গণশ্রিয়ে ৯৮ । গণপত্তয়ে 

৯৯। অভিভুবে ১০*। অধিপতয়ে ১০১ 
শুষায় ১*২। সংসর্পায় ১০৩। চন্দ্রা 
১০৪। জ্যোতিষে১০৫। মলিমচায়১*৬। 
দিবাপতয়ে ১০৭।% ৩০ « 

“মধবে*১০৮। মাধবাঁয় ১৭৯1 ৩” 

ক্রয় ১১০ । শুটয়ে ১১১। নভসে ১১২। 

মভস্যায়১১৩ 1 ইষায়১১৪ । উর্জীয১১৫। 
সহসে ১১৬। সহস্যায়,১১৭। তপনে 
১১৮ । তপস্যায় ১১৯। .অংহসম্পূতয়ে 

১২৭1 ণ* ৩১ 

“বাজাঘ্ ১২১ । প্রসবায় ১২২ 1 পিজায় 

১২৩। ক্রতবে ১২৪। স্ব ১২৫। মৃগ্নে 
১২৬। ব্যঙ্গ বিনে ১২৭ । অস্ত্যায় ১২৮। 

অন্ত্যায় ভৌবনায় ১২৯1, ভুবনস্য পতয়ে 
১৩০। অধিপতয়ে ১৩১। প্রজাপতয়ে 

১৩২ ।% ৩২ 

_. “এই যজ্ধের প্রভাধে আমাদের আগ 
ব্ঁদ্ধি হউক'-_এই কামনায় এই আহুতি 

প্রদত্ত হইতেছে ইহা সুন্দর রূপে গৃহীত 

এই মন্বওলির ছারা ছালোক-দেবতাদিশের 
প্রীতি সাধিত হইবে। 

1 এই মন্ত্রগুলির দ্বার! বৈশাখ প্রভৃতি মাঁসাসবক 
হি শ্রীত্তি সাধিত ছইবে | অংহসম্পত 
শবে মলমাপ (ত্রয়োদশ )। 

₹ এই মত্রগুপির খ্বারা অন্নঘেধতাঁদিগের 
রীতি লাধিত ছইবে। 

মাধান্দিনী শাখা । ৩১5 

হউক ১৩৩। প্রাণণ ১৩৪%। অপান « 

১৩৫। ব্যানৎ ১৩৬। উদক্ঈন* ১৩৭ । 
সান*১৩৮। চক্ষুঃ১৩৯। আতর ১৪৭ 
বাকৃ ১৪১ । মন:০ ১৪২ । আত্মাৎ১৪৩ 

ব্রহ্মা, ১৪৪৭ জ্যোতিঃ০ ১৪৫। স্বঃ* 

*১৪৬। পৃষ্ঠ* ১৪৭। মজ্ঞেণ ১৪৮1 ৩৩ 
এরকম্মৈ ১৪৯। দ্বাভ্যাৎ ১৫০ | ৭." 

শতায়.১৫১। একশতাঁয় ১৫২1 (১-৪) 

অনস্তর বাঁত্রর' শেষাবস্থাতে এই 
চতুক্প্িংশ কণ্ডিকারই পঞ্চম মন্ত্রে একটি 
আহুতি প্রদান করিবে-- 

বৃষ্টিঞ্ক দেবতার প্রীতিব জন্য এই 
আন্বতি প্রদন্ত হইতেছে, ইহা সম্যঞ 
গৃহীত হউক । (৫) 

তদনন্তর দূর্য্যোদয়ে এই চতুস্ত্িংশ 
কপ্ডিকারই শেষ (ষষ্ঠ) মন্ত্রে একটি আ- 
ঠছতি প্রদান করিবে 

স্বর্গ + দেবতার প্রীতিব জন্য এই 
আহ্ৃতি প্রদত্ত হইতেছে, ইহা সমক, 
গৃহীত হউক । (৬) ৩3 

সিস্ট পাম্পি 

* এ গুলিও ১৩৩ মন্ত্রের ন্যায়, বিশেধ এই যে 
উহান্ডে আধুর বৃদ্ধি প্রারর্থত হইবাঁছে ইহাতে 

প্রাণের ও পরে অপাঁনের ইত্যাদি । 
* 1 পতপথ শ্রুতির ভাবে বোধহয় (১৩১ ২৮ ১১৫) 

থে এই “স্থাত্যাৎ ক্ষাঁহা” মন্ত্রে পরলেই এতরিভ্যঃ 
ক্বাহণ,, প্রভৃতি «একোনশতাগ়্" স্বাহা পরাস্ত 
যেগুলি এই কশ্ডিকাতে নাই ভাহাঁও হইবে। 
এ বযুষ়্ি শব্দে বাত্রি (শতং ১৩, ২৯ ১৩) 
*+ স্বর্গশষে দিন (শতং ১৩১ ২, ১, ৬ 

॥ হজুরবেদীয় মাধাদ্িনী শীখার মন্ত্রভাগে ঘবাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ 
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॥ অঁথ ত্রয়োবিৎশ অধ্যায় ॥ 

১. কণ্ডিকা। 

উক্থ নামক দিনে প্রাত:কালেন্মহিম- 

নামক ছুইটি গ্রহ গ্রহণ করিতে ,হইবে, 
তশ্মধ্যে প্রথম গ্রহটি এই মন্ত্রে লৌবর্ণ 
উলখল-পাত্রে গ্রহণ করিতে উদ্যত 
হইবে__ 

সর্ববপ্রথমে (অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে) এক- 
মাত্র হিরণ্যগর্তই ছিলেন, পরে (অর্থাৎ 

সৃষ্টি হইলে) তিনিই একমাত্র এই সমস্ত 

বিশ্বের অধিপতি (পাঁলয়িতা ) হইলেন, 
স্বীয় শক্তিতে এই পৃথিবীকে এবং ছ্যুলে।- 
ককে ধারণ করিয়! রাঁখিয়াছেন ; তিনি কিঃ 

রূপ ?-ইহা নির্দিষউ করিতে না পারি- 
লেও.সেই দেবতার শ্রীতি-সাধনার্ঘ এই 
হবি বিধান করা যাইতেছে । ১ 

২ কগ্ডিক1। 

প্রথম মন্ত্রে মিম গ্রহটি গৃহীত ও 
ঘিতীয় মন্ত্রে আঁদাদ্িত এবং তৃতীয় মন্ত্রে 
আহত হইবে-- ও 

তোমাকে, প্রজাপতি দেবতা প্রিয় 
জানিয়! তীহারই প্রীতির জন্ত্য এই, উপ- 
য়ামে গ্রহণ করিতেছি ॥ ১ 

এই তোমার স্থান, এই সূর্য্য তোমার 
মহিমা 1৯ 

হে গ্রহ! খাঁহার মহিমা প্রি 
দিবসে--প্রুতি বর্ষে--অন্তরীক্ষে বায়ুতে _- 

ছ্যুলোকে ন্দূর্য্য প্রকাশ পাঁইভেছে, সেই 
মহাঁমহিম প্রস্বাপতি দেবতার এবং তদ- 

নুগত সমস্ত দেবগণেক় প্রীতির জন্য এই 
আছতি প্রছত্ভ, হইতেছে, ইহা! সম্যক 
গৃহীতহউক ॥ ৩ 

চে 

৩ কণ্ডিকা । 

এই মন্ত্র পাঠ করত রাজত উলৃখলে 
দ্বিতীয় মহিম-গ্রহু গ্রহণে উদ্যত হইবে__ 

যিনি প্রাণিমাত্রেরই-ক্ষয় বৃদ্ধি শালী 
দলমত. পদার্থেরই _- এই সম্পূর্ণ জগতে- 
| রই--একমীত্রে রাজা, ধাঁকার মহিম! 

সকল বস্ততেই সর্বদাই প্রকাশ রহিয়াছে, 
যিনিৎন্বিপদ্ চতুষ্পদাদি সমস্ত জীতবর 

ক.যজীয় ছিতীয় দিবসকেউকূখ লংস্ছ কছে। উপরিই আধিপঞি ধফরিতেছেন।' সেই 



৭ কং “মাধান্দিনী শাখা । ৩৯৩ 
ক-দেবতার প্রীতির জন্য হবিব্রিধানে | নানাদেশ পর্য্যটনে ককতকৃর্ধ্য--এই 
উদ্যত হইয়াছি। ১ অশ্বকে খন্থিক্গণ রখে সংযুক্ত করি 

হি তেছেন। ১ 

৪ কণ্ডিকা ।, ] 
৬ কণ্তিকা। 

প্রথম মন্ত্র এ দ্বিতীয় মহিম গ্রহটি 
গ্রহণ ও দ্বিতীয় মনে আসাদন এবং তৃ- এই মন্ত্রে আরও দুইটি অঙ্থ এ রথে 
ভা ারিবরনারা রর এঁ অশ্বের উভয় পার্থে যোজনা করিবে-- 

তোমাকে গ্রঞ্জাপতি, দেবতার প্রিয় |. এই যয়ু-অশ্ের সাহায্যকারী এবং 
জানিয়া ভাহারই শরীতির জন্য এই উপ- | ইহারই পক্ষত্বরূপ শোশবরণ, দৃঢাকস, নৃ- 
য়ামে গ্রহণ করিতেছি । ১ ' ৮. [ বহনে সর্ঘ আরও অব খা্িক্গ 

এই 'তৌমার স্থান, এই চক্র তোমা- এ রথে সংযুক্ত করিতেন্ছেন। ১ 

রই মহিমা । ২ ত হিরা 

হে গ্রহ! ধাহার মহিমা! প্রতি রজ- 

নিতে-_ প্রতি বর্ষে__পৃথিবীমধ্যে অম্িতে_ ৭ কণ্তিকা। 
নক্ষত্র মণ্ডলে, চক্রে প্রকাশ পাঁইতেছে, (* এ রথে যজমান এবং অধ্র্ধয উভয়ে 
সেই মহামহিম প্রজাপতি দেবতার এবং | আরোহণ করত তড়াগাদি প্রদেশে ভ্রমপার্থ 
তঁদনুগত সমস্ত দেবগণের প্রীতির জন্য | গমন করিবে, অনস্তর এই মন্ত্র 'পাঠ 

এই আহুতি প্রদ্ড হইতেছে__ইহা হন্দর- ; পর্ব্বক তথ! হইতে প্রত্যান্বত্ত হইবে 

রূপে গৃহীত হউক । ৩ হে অধবর্ধ্যো। ! বাঁয়ুর ন্যায় বেগ্রগামী 

০ যু অশ্ব আমাদিগকে একেবারে, 'এশবরধ- 
বান্ দিগের প্রিয়তম এই রম্য জলাশয়ে 

৫ কণ্ডিক1। 
নি . (আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে,_আঁই স, 

বসরৈক ভ্রমণান্তে সমাগত যজ্ীক় 
অশ্বকে খস্থিক্গিণ সমবেত হইয়! এই রিনি চির 

ভ্যান বলেন *অপব গুলিও , 

মন্ত্রে রথে যৌনজনা, করিবে প্লথে যোজিত হইবে (২৫১১৯ )৯ মহীধযও 
ষেআদিত্যে প্রদ্ুত নভোমগুলীয় তা্্াবী আরও তিনটি অগ্্ের ব্যবস্থা ই্জিবা- 

সমস্ত নক্ষত্রগণ প্রভাবিত দু হএন সেই | ,ছেন কিন্ত ভাথ। ছইলে দুল মেনন নহিত বিরোধ 
আদিতেরর ন্যায প্রতাশালী। রোন-শুরয। 1 হয়। 



৩১৪ 

আমরা এই, পথে আমাদের ধজ্ঞমণুপে 
্রত্যারত্ব হই ॥ ১ 

আরকি 

৮ কণ্তিকা। 

দেবযজমন প্রদেশে প্রত্যাত্ব্ঞ রথ 

হইতে যধু অশ্বকে মুক্ত করণামন্তর, 

বজুটর্বর ইতি 1. ৃ ২ খা 

“ স্ব” 1 ৬ 

সগুম মন্ত্র পাঠ পূর্বক সকলেই রা- 
ত্রির ছুত শেষ লা! প্রভৃতি এ অশ্বকে 

ভক্ষণ করিতে দিবে কিস্তা যদি উহ! & 

| অশ্ব তক্ষণ-না করে তাহা! হইলে তাহ 
জলে নিক্ষেপ করিবে--: ০ 

হে অশ্ব! এই লাঙ্তি, শাচী, যব্য ও 
প্রথম মন্ত্র পাঠ করভ মহিষী তদীয় পূর্বব-; গব্য* দেবগণ ভক্ষণ করিয়া থাঁকেন-- 

কায, ছিতীয় মন্ত্রপাঠ করত বাবাতা প্রজাপতিকে প্রসন্ন .করিবার জন্য এই 
তীয় মধ্যশরীর ও তৃতীয় মন্ত্র পাঠ করত | সমস্ত তোমাকেও প্রদত্ত হুইতেছে-_ 
প্বৃক্ত। তদ্বীয় পুচ্ছদেশ, ঘত'ঘার! অ- 
ভ্যপ্তন করিবে--- 

হে অশ্ব! গায়ত্রী ছন্দের প্রভাবে 
বন্থগ্ণ তোমার অভ্যঞ্জন বরুন । ১ 

হে অশ্ব! ব্রিষ্ট,প্ ছন্দের প্রভাবে 
ফ্ুঙ্গণ তোমার অভ্যঞ্জন করুন | ২ 

হেঅশ্বঃ জগতী ছন্দের প্রভাবে । 
আদিত্যগণ তোমার অভ্যঞ্জন কল্ষন। ৩ 

চতুর্থ মন্ত্রে মহিষী সেই অশ্বের শিরে| 
লোমে একাধিক শত ম্থবর্ণময় মণি গা- 

থিয়া দিবে-- 
ঞ€ ভূঃ ঠ? । গু 

পঞ্চম মন্ত্রে বাবাতা দেই অখের 

তুম্বিও ভক্ষণ কর।৭ 

৯ আক ডি 

৯--১২ কগ্ডিকা। 

যুপেব দক্ষিণে উত্তরাভিযুখ ব্রহ্মা এবং 

“ যুপের উত্তবে দক্ষিণাতিমুখ হোত থাকিয়! 
এই চাবিটি মন্ত্রে প্রশ্নোস্তর করিবে। 

" ব্রশ্গাব প্রশ্ন 

হোত: । কে এর্কাকী ? কেইবা পুনঃ 
পুনঃ প্রকশে পায় ? কেইব! ছিমের ওষধি ? 
কোনটাই ব! বীক্গ বপনের মহৎ ক্ষেত্র ?১ 

হোতার উত্তর--* 
« ব্রহ্ম! সূর্ঘ একাকী বিচয়ণ করেনঃ?" 

ক্ধলোমে গরূপ একাধিকণত লসৌবর্ণ চন্দ্র পুনঃ পুনঃ প্রকাশ পান, অগ্নিই 
মণি হানি দিবে-_- 

“ ভুবঃ 99 ॥ ৫ 

ষ্ঠ মন্ত্রে পরিবৃক্তা সেই অশ্বের পু্ছ 

& লাদি-কতকগুলি লা । শাচিস্কতক 

১১০] সঞ্জু । শবাস্কতস্গুলি ধলা । গবা-্রঘি। 

শ এখানে হর অত কআোতিংগ্যরপ হা, সর্ব 

লোমে এরূপ একাধিক শত লৌবর্ণ মণি প্রনাশিকভাওণে হুর্য রূপক্ষমাপ । 
গায় দিবে_. ক শ্রশবে মন, মুন গতি যুহর্তেই পুন 



এবি” 

হিষের 'উষধি,& এবং তুমিই বীজ-বপনের 
প্রধান ক্ষেব্রেণ'। ২ 

হোতার প্রশ্থ- 

ত্রন্মন্! প্রথম চিস্তার বিষয় কি? 

প্রধান পক্ষীই বা কি? পিলিপ্পিলাই 
বাকি? এবং পিশঙ্গিলাই বা কি? ৩ 

ব্রহ্মার উত্তরূ__ 
ছ্যলে। কই প্রথমপ্টি স্তার বিষষ,% অশ্ব- 

মেধই প্রধান পক্ষী,ণা পৃথিবীই পিলি- 

প্পিল।-+ এবং রাত্রিই পিশঙ্ছিলা+ 1৪ 

০০০০০ 

১৩--+১৬ কণিকা । 

প্রথমত “অন্ত্যস্ত্বোধধিভ্যঃ (৬৯ )৮-7 

কিক 

হইতেছে ,» রূপক পক্ষে চক্র শুরু পক্ষের প্রতিপৎ, 

হইতে ক্রেমে আবিভূতি হইয় ক্রষ্ণপক্ষের প্রতিপৎ্, 
হইতে তিরোভূত হল এবং পুসশ্চ শুরু প্রতিপ্ৎ 

হইতে প্রকাশ পান। 
গ অর্থাৎ জ্ঞানাগ্নি ব্যতিরেকে জাভ্য নাশেব 

দ্বিতীয় উপায় নাই। 
1 অর্থাৎ পৃথিবীই কর্প্মবী রোপণের প্রধান 

জেত। 

$ অর্থাৎ পরকালই প্রধান চিত্তনীয় | 

থু অশ্বমেধ-বলে ক্যর্দ্ে উন্ভীবমান হওয়া যায় । 
+ পিলিপৃপিল! শব্দে পিচ্ছল, থে স্থানে হঠাৎ 

গাদস্খলন হয়। 
» পিশজ্গিলা শব্দে দ্প নাশক অর্থাৎ ৃির় 

ঘ্যাাতক অন্থফার , এ স্ছটক রাত্রি শবে তমোমবী 

রাতির ম্যায়, খ্যয়াপ দর্পলের বঠাধাৎকারী মহ)" £, 
হই থকে। গোহ বুনিতে হইছে | 

নাধ্যব্দিনী শাখা। ৩৯ 

এই প্রাকৃত মন্ত্ে্চ জস্ব ক্ষণ করিয়া 
পরে এতদাদদি কগ্ডিকাচতুষন্নাত্মক 'আ'শব- 
মেধিকণণ* একাদশ মন্ত্রে অব প্রোক্ষণ 
করিবে-_ 

*. হে অশ্ব? বায়ুঃ অমিব পচন-শততিগর 
সাহায্যকারী রূপে তোমাকে আলিঙ্গন " 
করুশধ ॥ ৯ 

হে অশ্ব ! অসিত শ্রীব (অনি) তো- 

মাকে ছাগস্মুহের সাহিত্যে আলিঙ্গন 

করুনথা। ২ 

হে অশ্ব! ন্যগ্রোধতর তোমাতে 

চমসরূপে আলিঙ্গন করুন 41 ৩ 

হে অশ্ব । শাল্সলি তরুবর তোমাকে 

॥. ঞ যাহাতে হত্ডীয় সম্পূ্ ব্যবস্থা তিছিত হয় 
তাছাকেই প্রক্কৃতি যাগ কহে এবং যাহাতে অসম্পূর্ণ 
অর্থাৎ নমস্তই প্রন্কৃতিবং কেবল কম্তিপষ দদিশেষ - 
উল্লিখিত হয তাহাকেই বিকৃতি ধাগ কহে? এতা- 
বতা এই অশ্বমেধ প্রভৃতি সোম-ঘটিত সমস্ত যগ 
কেই বিক্কৃতি ঘাগ এবং কেবল জ্যোতিষ্টোমকেই 
ইহান্গের প্রক্কৃতি যাগ কহ! যায় / অতএব এক্ছলে 
*প্রাকত মত্ত» বলিশে জ্যোতিষ্টোমে বিছিত 
মর সকুঝিতে হইবে । 

1 যাহা অশ্বমেধমাত্রে ব্যবস্থাপিত ছইতেছে। 
$ অর্থাৎ যে লমষে অশ্বয্]ংস পাক হইবে তৎ- 

কালে বাধুর সাহায্যে শীত পাক হইতে পানিবে। 

“শঅশ্বের সহিত আরও কতিপথ ছাগাদি বর্সিও 
হুর! খাকে। * & 

+ ম্যাঃগ্রাধ কাঠের চদলেই অশমাধল ব্যবদথচ মে 

চি 



৩৯৯ পর 

্বীয় বৃদ্ধির অনুয্প উদ্ধগামী করুন । ৪ 
অই সেই রথের উপযুক্ত অশ্খ,---ইহাই 
আমার অভীষ্ট ফল বর্ষণ করিবে ! ৫ 

এই.অশ্ব বট্পাে বা চতুষ্পাদে সূ্বব- 
প্ররারেই দ্রুতগামী । প ৬ 

কলঙ্ক শুন্য ভ্রচ্ম,&ঠ আমাদের, এই 
অশ্বকে আলিম্বন করুন । ৭ 

অগ্নি দেবতাকে ্লনুকূল করণার্ধ নম 
ক্কার করি 14 ৮ 

সোমপুরোগামী ব্রহ্মা, এই অশ্কে 
রহ রশ্মিসংযত করিষ। পরীক্ষা .করিয়া- 
€ছেন, পৃষ্ঠারূঢ হইয়াও রশ্মি-সংযত 
করিয়া পরীক্ষা করিয়াছেন এবং জল- 

মার্গেও রশ্মি-সংযত করিয়া চাঁলাইয|! প- 
রীক্ষা করিয়া! দেখিয়াছেন-_ইহা! সর্বব- 
প্রকারেই পরীক্ষোভতীর্ণ হইযাছে অতএব 

ইহাকে এই যজ্দের উপযুক্ত পশু বলয়! 
, স্ীর্র কর! যাইতে পারে । ৯. 

হে অশ্ব ! এই মহাহবে আত্ম শরীর 
বিসর্জন করিতে তুমি স্বয়ংই প্রস্তুত 

ক শতপথে শ্রুত আছে শাল্মলী তরুই তককুলে 
সর্কোজ্চতা পাঁত করে | অতএব তুমিও এই "যজ্ঞ 

দেহ, বিসর্জম করত উউ্নলোফ গদল বপ উচ্চতা 
লি কর । 

1 অর্থাৎ তখন বা পৃষ্ঠাক্োহণের। পূর্ব 
এঁকারেরই উপযোগীয। 

$£ জগ[তির সমস্ত হ্যতেই কল আছ, একমান 

অস্ককলক নাই, তিনিই কেবল দিক্ষালফ নিরঞন। 

+ জন্যথা পাক কার্ধ্য শীত হবে না। 

যজর্ধেক সংক্িতা ২৩ আং” 

হও -.. এ খঙ$ তোমাকই -. ুমি শীত 
হও ১০ 

হে অশ্ব! তোঁমধকে এই হজ্তে আ- 
মরা সংজ্ঞপন্ করিতে উদ্যত হইমঘছি 

কিন্তু ইহাতে তোমার স্বৃত্যু হইবে না অর্থ, 
বিনাশ হইবে বরং তোমার দেবধোক 
গমনের জন্য ইহাই স্ষুন্ঘর পথ; যে 
স্থানে কতকন্টে নানাবিধ পুণ্যকর্্দান- 
ষ্ঠান করিমা তৎফলে *ম্থকৃতিগণ গমন 

করেন, তুমি ঘযু'নাম ধারণ করিয়া এই 
উপাষে অতি সহজেই তথা! যাইতে সমর্থ 
হুইবা-_সবিতা দেবতা তোমাকে তথায় 
সাদরে গ্রহণ করিবেন । ৯১ 

০ টার অজি 

১৭ কগ্ডিক!। 

প্রথম “অপাম্পের (৬,১০ )-- 
ইত্যাদি প্রাকৃত মন্ত্রে পবে এই কণ্ডিকা৯ 
ত্বক আশ্বমেধিক মন্ত্র-ত্রয়ে অশ্ব মুখে প্রো- 

ক্ষণীণ* ধারণ করিবে-- 

»দেখ, অশ্ব! কোন সময়ে দেখগণ 
' অগ্িকে পশু করিয়! যুগ করিয়াছিলেন 

পবে জ্গগ্রি সেই ঘজ্ধে শরীর-বিসর্জন- 
ফলেই ইদানীং এই পৃথিবীতে দেবত!- 
প্রধান হইয়াছেন) । ১ 

বায়ুকেও কোন সমক্কে পণ্ড হইতে 
পারাপার 

“কউ হঈন। 
1 খনার! এতাবৎকাঁল প্রোক্ষণ কর হইতে ছিপ 



পি হা ,. আধ্যিজিনী শাখা ৭ 

হইয়াছিল এবং সেই ফলেই শুই অন্তবীক্ষ | এই আহৃতি প্রদণ্ত হইডেছে”-ইথ 
রাজ্যে তিনি ঈদৃশ প্রাধান্য লান্ভ কবি 
যাছেনং । ২ 

আবও দেখ/সূর্য্যও কোন সময়ে দেব 
যছে পণ্ড হাওত শরীর তুযাগ কবিষা! 
ছিলেন, সহ্প্রীতি ছ্যলোকে ভীহাব যে 

এতাদুশ আধিপত্য, ইহা তাহাবই ফল 
মাত্র । অতএব আশ্বস্ত হও-- আনন্দিত 
হও-ব্যাকুল হইও না৩। ৩ 

লও 

১৮ কণ্ডতিকা ॥ 

প্রাকৃত পবিপশব্য* মন্ত্য়েব প্রথমটি 
পাঠ কবত একটি আহুতি* প্রদানানস্তব 
অশ্বের সংজ্ঞপন ক্রি! ,সমাপ্ত হইলে 
পরবে অপবটিব পাঠে অপবাছতি ,লম্পন্ন 
হইবে, তদনভ্তর এই কণগ্ডিকাস্তর্গত 

প্রথমাদি মন্ত্রত্রয়ে আহুতি ভ্রয় প্রদত 

হইবেণ'__ 
এই অশ্বের প্রীণ দেবতীর তুষ্ভির জন্য 

১, ** ৩, এই গুলি জ্লান্বমেধের প্ররোচনা ব ক্য 

মাত রহ্যত অলীক €মীমাংসাদর্শলের প্রথম অধ্যা 

ষের দ্বিতীয় পাদ আমান্ধ দেখ) ( 

ক বীধ্যায়ের একাদশ কণ্ডিকাঁর চতুর্থ ও 
পপুরম ফা্রুে গার্রিগাশধ্য মন্ত্র বলখ যায় । 

1 শত পথ্থ শ্রুতিন্তে উদ্ত আছে যে এই+জ্রিবা 

ছারা সেই স্বত্ত অশ্ব শরীকে-ফ্রাখাদি সঞ্চার হই 
রাছে জান করত মৃন্ছিযী কর্তৃক শিশব গ্রহণ প্রভৃতি 
উদ জি! লক ক হইছে। (১৩২৯২০১  * 

সম্যক গৃহীঘ হউক । ১ 

এই অশ্বের অপাঁন দেবতাব তৃষ্রিষ 
জন্য এই আহুতি প্রদত্ত হইতেছে, -" 
ইহা সম্যক্ গৃহীত হউক। ২ 

এই অশ্খেব ব্যান দেবতার তুষ্িবঃ 
জন্য এই আহুতি প্রদ্ত হইতেছে,_ইহা 
সম্যক্ গৃহীত হউকএ ৩ 

অনস্তব &এ পশু শোবনার্৫ঘথ পান্নেজনী 

হস্ত! পত্রীত্রয্ড তথা উপস্থিত হইলে 
অব্বধু প্রথমত তাহাদিগকে “নয্নমন্তে” 
ইত্যাদি প্রাকৃত মন্ত্র (৬,১২) পাঠ 
কবাইয! অনন্তব এই চতুর্থ মন্ত্রটি পব 
স্পব কথোপকথনচ্ছলে পাঠ কবাইবে-- 

হে অন্বে। হে অন্থিকে! হে অশ্বা- 

পিকে। দেখ, এই অশ্ব এক্ষণে চিবকালেৰ 

জন্য নিদ্রিত হুইযাঁছে, আমি কাম্পিল- 
বাসিনীণ* সৃভদ্রাঞ্চ হইযাঁও স্বষৎ হাব 

* যজমাঁল্ের পথম পরী খিমি পাটবাণী 
উহাকে মহিষী বল যষ, স্ব্বিতীষ প্ত্রী বাবাত! 

নামে প্রসিদ্ধ! এবং তৃতীষটি পবিবৃক্ত1 নামে ব্যর 
হার্য1। এই অশ্বমেধে এই তিনটিবই আবশ্যক । 

বাঁজ নাত্রেই পুত্রীথ ব1 ধর্ধীর্ঘ, অত্তত বি এপ্বৃত্তি- 
চরিতার্থ ও শান্ত্রামোদ্দিত বছবিবাহ করিয়া 

থাকেন, ষদ্ধি বাহাঁবও অভাব থাকে শ্াহাকে শব 

প্রতিমাদি অনুবর হার! এইকপ যক্ঞাদ্ছি আর! 
সম্পন্ন কবিতে হষ। 

1, মহীধর বনন--কাক্সিল নগ্ররীয্' শ্হিলা" 

গখ অতিশয় দপলাঁবখ্যবতী | 

$ কল্যাণী অর্থাৎ সৌভাখ্যব্তী । 



৮ যজ্বৈর লবহিতা + ২% কা 

লমীপে ( পরতিত্ধে বরণ করণার্থ ) সমাগত | হ্দতএব জামা গর্ড-খার্প-ক্ষম এই স্থানে 
হইয়াছি, এ বিষয়ে আমাকে কেছই নি- | তুমি এ রেতঃ ক্ষেপণ কয়। ৪ 

গ্লোগ করে নাই। ৪ 

তথ 

১৯ কণ্ডিক!। 

অনস্তর পান্নেজনী হস্ত সেই পত্বী ত্রয় 
প্রথম মন্ত্রটি তিনবার পাঠ করত সেই 
স্বত ''অশ্বকে বারভ্রয় প্রদক্ষিণ করিবে, 

দ্বিতীয় মন্জরটি প্রদক্ষিণ না করিয়াই বার- 
তয় পাঠ করিখে এবং তৃতীয় সন্ত্রটিও 
প্রথম মন্ত্রের ন্যায় বারত্রয় প্রদক্ষিণক্রমে | 
তিনবার পাঠ করিবে -. 

হে অশ্ব! তোমাকে সমস্ত আতীয়- 

গণের মধ্যে প্রধান জানয়া আমরা আঁ- 

হ্বান করিতেছি,- তুমি যে আমার ধন। ৯ 

২৪ কণ্ডিকা। 

প্রথম মন্ত্রচি পাঠ করত এ শয়ান! 
মহিষী এ অশ্থের পশ্চাৎ পাঁদ-দ্বয়ের মধ্যে 
স্বীয পাদ-ছয় প্রবের্শ করাইবে--» 

অশ্ব! তোমার এই পাদ-দ্ষের মধ্যে 
আমার এই পাদ-ছয় প্রবেশ করাইয়! 
পাদ চতুষটয়ত্ব সম্পন্ন করি। ১ 

অধ্বর্যযু দ্বিতীয় মন্ত্র পাঠ করত অধী- 
বাসেরগ্ দ্বার] তাহাদিগকে আচ্ছাদিত 

করিবে- 
হে অশ্ব ও, মহিষি! তোমরা উভষ্নে 

একত্র.এই স্বর্গলোকে আচ্ছাদিত হও। * 
মহিষী তৃতীয় মন্ত্র পাঠ করত অশ্ব- 

“হে অশ্ব! তোমাকে সমত শিযবস্তর | রি আকর্ষণ পূর্বক শ্বীয যোনিতে কা 
মধ্যে প্রধান 'জানিয়! আমরা আহ্বান | পন করিবে-_ 
করিতেছি তুমি ষে আমার ধন। ২ 

হে অশ্ব! তোমাকে সমস্ত নিধির 
মধ্যে প্রধান জানিয়। আমর আহ্বান 

কৰিতেছি,-হতুমি যে আমার ধন ॥ ৩৬ 

ৃ অনন্তর পত্ধীপ্ণণ, অধবরধ্য, ও বজমান 
কর্তৃক রক্তাদি প্রক্ষালিত্ক--শোধিত হইলে 

পরে মহিষী সেই অশ্ব সমীপে শয়ন 
. করিয়া এই চতুর্থ মন্ত্র পাঠ করিবে. 

হে অশ্ব! "আমি তোমার রেতকে 
যা বিশেষ উপযোগী জানি, 

এ এর 

রেতঃপ্রদ, ফলবর্ধিতা, ঝুঁজী রেতঃ 
প্রদ্নান করুন। ৩ 

জিপ 

২১ কর্খিকা ৷ 

এই মন্ত্র পাঠ করত হদ্রমান এ ক্রি 
সার নুমোদন করিবে -- 

টি 
» ১. যে বসনেয স্বারা উপরি আজ্ছাদন কলা ঘা? 
ভাতাকে অধীবাস কছে (বড় চার) . 

রা ০০ দু 



৩৬ ক 

উপস্থ উর্ধে উত্তোলিত করিয়াছেন, 

“মাধান্দিশী-শাখা। ০৯১ 

হে ফলবর্ধিন্! অশ্ব ! মহিষ স্বীয় | ৩৩১৩৪ কণ্ডিকাঃ রী 

এই মন্ত্র ও উত্তর মন্ত্র পাঠ পুর্বাক 
তুমি উতাতে শিল্প চালনা কর) স্ত্রী-| মহিষী একাধিক*শত তাত পুচীর দ্বারা 
জাতির ইহাই প্রধান ভোগ ও জীবন। ১, 

পি 

২২--৩১ কণ্তিক1। 

( অতঃপর ঈশটি কণ্ডিকা মহিষ্যাদির 
সহিত ক্রক্মা প্রভৃতি ধত্বিক্গণের হাসো- 
পাস" প্রকরণ, 'ইহা এতদ্ুর অঙ্লীল যে 
অনুবাদের নিতাস্ত অযোগ্য স্থতরাং' এ- 

ছল পরিত্যক্ত হুইল) 

৩২ কণ্তিক। 

অনন্তর সেই অশ্বের সমীপ হইতে 
মহিষীকে উত্থান করাইয়া অধ্বরযু্, ব্রহ্মা, 
উদ্গাতা, হোত ও ক্ষত এই পঞ্চ 
থত্বিক্ একবাক্যে এই মন্ত্র পাঠ করিবে-- 
*. দধিক্রাবা, জিৎ, বাজী,& অশ্বের ,স- 
হিত মহিষীর সঙ্গমকালে আমরা বহুতব 
অশ্লীল ভাষণ করিয়াছি তাহাতে আমা- 
দের মুখ নিতাপ্ত দুর্গন্ধ হইয়াছে, উশ্বর 
আমাদের সেউ মুখ ম্বরভি করুন এবং 
পরমায়ু বৃদ্ধি করুনর্ণ'। ১ 

পি টি 

*এই: তিনটি পর্ন অশ্থের বিশেষণ | দধিত্রীব1- 

অশ্বের ছেদ্দীয় ত্বগ্ভাঁগ রেখারূপে বিদ্ধ ' 
করত জর্জবীভূত করিবেঞ্চ__ 

অশ্ব! গায়ত্রী, ত্রিষ্ট প্» জগতী; 
অনুষ্ট প্. বরৃহতী, উষ্চিকৃ, ককুপ্ ছন্দ 
সকল এই সুচী সমুহের দ্বার! তোমাকে 
খণ্ড খণ্ড করুন । 

অশ্ব! যে সকল ছন্দ দ্বিপদ, ভ্রিপদা, 
চতুষ্পর্দ। এবং যেগুলি ঘটপদা, আঁধিক 
কি ছদ্দোলক্ষণশৃন্যই হউক আর ছন্দো- 
লক্ষণান্বিতই হউক সকল প্রকার মস্ত্রই 
এই সুচী সমুহের দ্বারা তোমাকে খণ্ড খণ্ড 
করুন। ২ 

৩৫১৩৬ কণ্তিকা ॥ 

এতদাদি মন্ত্দ্বয়ে বাবাতা একাধিক 

শত রৌপ্য সুচীর দ্বারা অশ্থের ত্বকৃ বিদ্ধ 
করুত জর্জদরীতূত করিবে -- 

অশ্ব! মহানান্ী ও রেবতী খকৃগণ, 
“সমস্ত ভুতের ধারয়িত্রী দিকূসকল* প্রবং 

গ অর্থাৎ বপাছোমের জন্য উদর কর্তন কিয়] 

। স্ব গ্রহণ করতে হইবে, সেই উদর কর্তন 
রসতিপাদ বিক্ষেপে পৃর্থহীকে আক্রমণকারী) জিছুঃ- % ছুরিকা প্রবেশের লুহীধিব অন্য ছেনীয় ভাগের 
জয়শীল, বাজী বেগ বানৃ-৩ 

ই অর্থহিত ফোষে 4 পাপ) পরমাযুন্ধণী না হয! 

৫২ 

চতুঃ্দীম ্বরূপ *মেখারপে, হৃচীবেবেক 'ঘ্ণরা এ 
স্ব অর্জররীভূত করিতে । 

গু 



৪০ যজুর্থেদ সতশ্থিতা 1 ২৩ অং 

করিতেছে ? আর কেইকা তোমাকে খণ্ড মেঘোখ বিদ্যুৎ ০ শন্দ লকল এই সূচী" 
সমুহের ছারা তোযষাকে খণ্ড খণ্ড করুন। ৩ 

অশ্ব! দিকৃপালগখের পত্ধী দিগগণের | 
ন্যায় প্রভাবশালিনী, জমান পত্বী মহি" 

ফা এই সূচী সমূহের ছার তোমীকে | 
'খণ্ড খণ্ড করুন। ৪ 1 

সদর আত 

৩৭১৩৮ গণ্ডিকা 

গশ্ব ! রজত, হরিণ ও মীস নির্মিত 

এই শত শত সুচী পৃথক পৃথক্ দলবদ্ধ 

হওত তোমার কঠিন ত্বকে (ছুরিক1র স্থখ 
প্রবেশার্থ) সীমারূপে বিদ্ধ করুন । ৫ 

অশ্ব! যেরূপ শশ্যপূর্ণ ক্ষেত্র দুষ্ট 
ক্লুষক গণ সন্তষ্ চিত্তে এবং ব্যস্ত ন! 
হইয়া বথাক্রমে সমস্তই কর্তন করিয়া 
খামারে উপনীত করে, সেইরূপ আম- 
রাও তোমার উদর-ত্বক্ছেদনার্থ স্তোষ- 

সহকারে প্রব্স্ত ও যথা যখ কৃত কার্ধ্য 

হও ছোডৃগণের সমীপে উপনীত 
করিতে যন্ববান্ হইয়াছি। ৬ 

৩৯১৪০ কণ্ডিকা ॥ 

এতদানদি ছয়টি মন্ত্রে পূর্ধবক্কৃত সুচী- 
বিধ্ধ,রেখা-পধে ছুরিক! চালন পুরঃমর 

উদর কর্তন করত দেঘণ* উদ্ধৃত করিবে 
হেলস! ফে তোমাকে সংক্ষপন 

অস্ত 

০০০০০০০০০০৯ ০০০৮০ সস 

খণ্ড করিতেছে 1__মহাকবি ক দেবতাই 
এই সমস্ত করিতেছেন । ৯ 

অশ্ব! ফালানুসারে বিভিন্ন প্রক্কতি, 

খতুগণ স্বীয অধিপতি সংবৎসরের প্রভাবে 

তোমার অশ্থি-গ্রস্থিগাঁল ভিন্,ভিন্ন করিয়া 

প্রিয়ার উপযোগী করুন ২ 
অশ্ব ! অর্ধমাসপমাসি ও অহোরাত্রগণ 

এব মরু* দেবতার] হ্তৌমার শরীরের 
সাদ্ধ সকল প্লথিত করুন । ও 

অশ্ব । দেববজন কার্ষ্য প্রত অধ্বর্যু- 
গণ ত্বদীয় পরর্ববসকল পৃথক্ পৃথকু করত 
গাত্রমাস খণ্ড খণ্ড করুন । ৪ 

অশ্ব! ছ্যুলোক, তূলোক শু অন্ত- 
রীক্ষ চারী বায়, দেবতা তোমার সমস্ত 
ছিত্র পুর্ণ করুন*,-- গ্রহ উপগ্রহথাদি 
তারাকুলমণ্ডিত দিনপতি তোমাকে সাধু" 

লোক প্রাণ্ড করান। ৫ 

অশ্ব ! তোমার শির:ঃপ্রভৃতি উত্তমাঙ্গ 
সকল আমাদের কল্যাণকর হউক, 
পাদ প্রভৃতি অধরাগ্গনকলও আমাদের 
কল্যাণকর হুউক, তোমার অস্থি জজ! 
প্রস্থতি দমস্ত শরীরই আমাদের কল্যাণ- 
কর হউক্ষ। ৬ 

তেছে ? কেই বাঁ তোমাকে সুচীবিদ্ধ ,, ৪৫--৬২ কপ্তিকা? 
€ 

£ তের ন্যায় “মগ ঘন পি শারীয় ধাডু- | , ৬ অর্থাৎ ছিজাবেবীরা ফনিকপ হি নর পার / 
বিশেহকে যেদ বাহার অর্থ) চবি 4 ছিজস্লতুটি । 



৫ কা 

সমস্ত ব্রতিগৃণ পরস্পর প্রশ্ন ও মীমাংসা 
করিবে *-._ 

হোতা অধ্বর্যুকে প্রশ্ন কবিবে _ 
শধবর্ষে ! কে একাকী? কেইবা পুনঃ 

পুনঃ শ্রকাশ পায়? কিইব! হিমের ওষধি ? 
কোনটা ইব। ব্বীক্ষবপ্নের মহত ক্ষেত্র ? ১ 

অধ্বযুণ উত্তর করিবে __ 
সূর্য্য একাকী বিচরণ করেন, চত্জ্ পুন: 

পুনঃ গ্রকীশ পান” অগ্িই হিমের ওষথি 

এবং তৃস্বিই বীক্ষবপনের প্রধান ক্ষেত্র 
অধবঘুর্য হোতাকে প্রশ্ন করিবে__, 
সুরধ্যদেবের, আ্যোতির র আদর্শ কে কে? 

সমুদ্র..কাহুর "নিকটে সরোবরতলা . সুরোবরতল্য 

ক্ষুদ্তা লাভ করেও পৃথিবীতে বড় লোক 

কে? পার্থিব কোন বস্ত মহামান্য ?1 ২ 

হোতা উত্তর করিবে- 
ব্রক্ষ-জ্যোতিই সুর্ধ্য জ্যোতির জাদর্শ; 

ন5স্তলেব নিকটে সামুদ্ত: একটি সরোবর- 
ভুন্য, এশ্বধ্যবান্ণ'ই পুর্থবীতে বড়- 

লোক, গাভী অপেক্ষা, মহামান্য কেহই 
নাই। ৪8 

ব্রহ্ষ! উদগাতাকে প্রশ্ন করবে _ 
ছে দেবষখ! জ্ঞান লাভের জন্য 

তোমমকে দ্িভ্ঞাস! করি, যদ তুমি, এই' 

ঞ ইহাকেই রর্দোন্য কহে। এই অহ্সারে ই 
পিভৃক্রিরাি নিমিতক সভাদিতে আহৃত 'ব্রাচ্ছণ 
পিতগণ পরজ্পর ব দশ্প্রতিজাদ করিয়া খাফেন। 

মাধ্যদ্দিলী শাখা । ৪০৯" 

জিজ্ঞাস্য বিষয়ে কখনও ম জ্রমশ 

করিয়া খাকউত্তব প্রদান কর ,--বিযুই 
যে চ্ছানক্রয় আক্রমণ করিয়া রহিয়াছেন, 

তাহাতে এই সমস্ত ভূষন আক্রান্ত রহি- 
যাছে কি না? ৫ . 

উদগ।ত1 উত্তর করিবে _. 
বিষু্, যে স্বানত্রয় আক্রমণ করিয়! 

রহিয়াছেন, তাহা! গৃথিবী, ছ্যলোক ও 

ছাপৃষ্ঠলোক, * ইহাতেই সমস্ত ভূবন 
অন্তর্নিবিষ্ট রহিয়াছে, আমিও তাছাতেই 
রহিয়াছি১--এক্ষণেই, একটি অঙ্কমাত্রেরণ 
সাহাম্যেই, এইসমস্ত ভ্রমণ করিতেও 

পারি। ৬ 

উদগাতা ব্রদ্ষবকে প্রশ্থ করিবে-- 
বর্ধন! আমি স্পর্ধার সহিত তো 

মাকে এই প্রশ্ন করিতেছি, পুরুষ কত- 

গুলি পদাতর্থর অন্তর্নিবিষ্ট এবং পুরুষেনর 
মধ্যেই ঝ৷ কত পদার্থ রহিয়াছে ?-”এ 
বিষষে কি উ্রত্তর বলিতে পার £।+৭ 

ব্রচ্ম। উত্তর করিবে 

পঞ্ুঃ পদার্থের মধ্যে ধু পুরুষ অন্ত- 

ছালোক্ষেরও উপরিতন লৌকসকল অর্থাৎ 
দশা তরিকত নত মগ্ডশাদি। 1 মনের] 

£ এই পঞ্চপদার্থকি কি?*তাহ! এস্ছলে নাই 
বিদ্ধ বহহৃকৃক্রভ্যহৃলায়ে মহীধর বলেন হে ইহ) 

আপদ পঞ্চ বসুবা ক্ষিত্যাদি পঞ্চভৃত হইতে 
পারেশ বত শাইর হর্শনর, পহনীকাদউত্থা ও 

1 ্ পর্ধ শ-ক অপিন! গরম. প্রস্থৃতি অইবিধ। £ ভ্যাকস-প্ররেশ প্রকাণ দেখিলেই ইহান প্ডাৎপর্ 
ধন বা বিহ্৩. উধর্ধে/র মুখ্য গা হর ১ একরপ প্রতিপম হয় & 



৪9৩৯. 
পপি 

বিষ এবং, পুরুষের অধ্যেও এ পাঁ- 
চটি অর্পিত রহিয়াছে ॥ এবিধয়ে আমার 

হজে সং ছিস্তা.। ২৩ জং 

শ্বাবিধক্কুরুপিশঙ্ষিল, শশ জাতি লাফা- 
ইয়া লাফাইয়া৷ গমন করে এবং সর্পজাতি 

এই মাত্র উত্তর, বোধহয় ভূমি ইহা অপেক্ষা! | পথে বিসর্পণ করে । ১৭ 
অধিক বলিতে সক্ষম নহ %। ৮ 

* অনস্তর সদোমগ্প হইতে বাহির 
কইয়া হবিদ্ধানের পুরস্তাৎ উত্তর বদির 
পশ্চাৎ উপবিষ্ট হওতঃ পুনর্ধবার এরূপ 
ব্রক্মোদ্য হইবে-- » 

অধ্বযুর্য হোতাকে জিজ্ঞাস] করিবে-_ 
হোতঃ! প্রথম চিন্তার বিষয় কি? 

প্রধান পক্ষীই বা কি? পিলিপ্পিলাই 
বাকি ? এবং পিশঙ্গিলাই বা কি ?। ৯ 

অধ্বযুর্য উত্তর করিবে-_ 

ছ্যলোকই প্রথম চিস্তার বিষয়, অশ্ব- 
মেধই প্রধান পক্ষী, পৃথিবীই পিলিগ্পিল! 
এবং রাত্রিই পিশঙ্গিলা 1১০ 

অধ্বযু'য হোতাকে প্রশ্ন করিবে__ 

অরে হোতঃ! পিশস্কিলা কি? কুরু | 
পিশঙ্ষিলা কি? কে লাফাইয়! লাফাইয! | এক 

গমন করে ? 

করে 11১১ 

এহোতা উত্তর কবিবে-_ 

অরে অধ্বর্ষেয! 1. জা ণ* পিশঙ্গিলা, 

গ এতারতা! “এই উত্তরটি এ বিষয়ের পর্যাণন্ত 

সপ তাপ 

ব্রহ্মা উদগাতাকে জিজ্ঞাসা করিবে--- 
এই বজ্ছেব কতগুলি বিষ্ঠা £ কতগুলি 

অক্ষর ? কতগুলি হোম ? কৃত প্রকাব 
সমিৎ ? এবং যদি তুমি.অবগত থাক 
তাহা! হইলে আরও একটি জিজ্ঞাস1-_-যে 
এই যজ্ঞের প্রতি খতুক্ে কতগুলি হোতা 
যজন করেন? । ১৩ 

উদগাতা। উত্তর করিবে-- 
এই যজ্ঞের ছয় বিষ্ঠা," এক শত 

অক্ষর,ধঃ অশীতি হোম,+ তিন প্রকার 

৬ স্বাবিণ শবে সঙগার। 

শ মহীধর বলেন এস্ছলে বিষ্ঠাশনে নন, ছয় 
| বিষ্ঠা অর্থাৎ মি তিজ্ত প্রভৃতি বডয়সাত্মক ছয 
| অকার খাদ । 

$ মহীধর বলেন,--এস্কলে যথাক্রমে গাধত্রাদি 

একটি ছন্দের সহিত অভিথ্ত্যাদি এক একটি 
কেইব1 পথে বিসর্পণ অতিচ্ছন্দের যোগে এক এক শত অক্ষর সংখ্যা 

বুঝিতে হইবে । ঘথ1-ুগায়াত্রী ২৪, অত্িহতি ৭৬. 

১০০। উষ্চিক্ ২৮, ধন্তি ৭২১০৯ 1 অনুপ ৩২, 
অত্যষ্টি *৮- ১০, । বুছতী ৩১৮, অষ্টি ৬৩-১০*। 

পাঁক্ষি ৪০০মসতি শকরী ৬৮১০০) ভরি প.৪৪৮ 
শকরী ৫৬--১০০। জগত ৪৮, অতি জগত ৫২. ১০০। 

+ অর্খমেধে একবিংশ বৃপ ক্ছাপিত হয়। 
হউক'্থ্য গা ছউক আমর! এই পখ্যন্তই জানি”, তাহার তৃতিষ্ঠ নামক মধাম যুপে অশ্ব, ভূপার*ও 

শইন্ছীই লা হইল 

" ক মৃহীযর বলেন--“অঞ শো, মারা বাঁ রাত্রি, 

ক্বিদ্ক এ এ্রকরণে ছাত্খ হইলেই কাল ছ্য়। 

গোস্থুগ এই ৩ ও ২টি 2কাদশিনী এবং রোহিত সৃগ 

অুতাতি ১২০ এই সপ্তদশ পরত বঙ্ধন করিড়ে হয়, 

"1 অপম ২০টি ছুপে এক একটি একাদশিনী ও পঞ্চদশ 



৬৩ ফ্ৎ 

সমিৎগ এবং আমি অবগত আছি বলি- 

যাই তোষাকে বলিতেস্ছি_যে, এই 
যজ্ঞের প্রতি খহুতে সলাত জনা হোত! 
যজন করেন ৭ (১৪ 

যাধান্দিপী শাখা । ৪০৩ 

পতি কোথা হইতে তাহা ও আমি অব- 
গত আছিগ্, | ১৬ 

যজমান অধ্বর্যযকে জিজ্ঞাস! করিবে 

হে অধ্বর্ষ্যো ! আমি তোম।কে জিজ্াসা 

উদগাতা। ব্রঙ্ষাকে দিজ্ঞাসা করিবে-_ .করি*যে এই" পৃথিবীর শেষ সামা কি? 

কে এই বিশ্বভূধনের 'নাভি জানে ? 

কেই বা দ্যাবা পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ যে 

কি তাহ বলিতে পারে ? কেই বা নির্ণয় 
করিয়াছে যে এই» বৃহৎ সুর্য্যের উৎপাদ- 
য়িত1 কে? এবং চন্দ্রই বা কোথা হইতে 
উৎপন্ন হইল ?1 ১৫ 

ব্রক্ষণ উত্তর করিবে" 

আমি এই বিশ্বভুষনের নাভি অবগত 

আছি, দ্যাবা পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ যে কি 
বস্ত তাহাও আমি অবগত আছি, এই 
বৃহৎ সূর্যের উৎপাদয়িতা কে 'তাহাঁও 
আমি অবগত আছি, এবং চক্রের উৎ- 

করিরা অপরাপব পণ্ড শিয়ুক্ত করিতে হয় | এতাবতা! 
“ অনিষ্ট নামক মপাম মূপ ব্তিরিক্ত ২৭টি, যুপে 
মোট ৩২ বা চতুগ্ডমিি অশীতি পণ্ড লিযুক্তহয' 
ইছ। হুত্বরাং-লন্ধ এবং পণ্ড-সংখ্যার অনুষ্যাীই 

হোম-সংখ্য1ও গ্রহণীয় , অহএব এই: যজ্ঞ হোডমর 
নংখায। অশীতি বল! হইল (মহীধর)! 

* অশ্বমেধের অধিষ্ঠ ঘুপে বন্ধ অশ্ব, তৃপক্ ও 

গোমৃখ এই প্রবাল পশুত্র্চকেই মহীহুর লমিৎ 
বলিয়া স্থির করি গাছে ন। 

+ প্রত্িধতুখাজেই সপ্ত বঘট্ফর্তী হার 
উাহাাই এস্ছল হোক শব্দের বাচা | 

'আরও তোমাকে জিজ্ঞাঁনা করি যে 'এই 

বিশ্বভুবনের নাভি কোথায়”? আরও? 

তোষাঁকে জিজ্ঞাসা করি যে ফলপ্রদ 

অশ্থের রেতঃ কি ? তোমাকে শেষ 

জিজ্ঞাস্য যে'বাক্যের পরম স্থান কি ? ১৭ 

অধ্রযুর্ঠর উত্তর-_ 
এই বেদিই পৃথিবীর শেষ সীমা, 

এই যজ্ঞই বিশ্বডুবনের নাভি, এই সো 
রসই ফলপ্রদ অস্থের রেতঃ এবং এই 
্রচ্মাই (খত্বিক্) বাক্যের পরম স্থান ।১৮ 

স বালে পি 

৬৩ কগ্ডিক]। 

অধ্বযুণ্ণ এই মন্ত্রপাঠ করত হিরগয় 
পাত্রে যহিমগ্রহ গ্রহণ করিবে-- 

মহার্ণব-শায়ী প্রথম পুরুষ, যিনি 

স্বয়ভঁ % এবং হভূ খা, তিনি প্রথমত 

মহীধ:রর মতে এ সন্ভত্ত প্রশ্েরই একমান্ 
উত্তর--“পরব্রদ্ধ' | 

1 অধবসূ্ণর দিতে যজ্ঞতিন্ন অপর কিছুই মাই 
বোধ হ্য়। 

$অর্থ।ৎ ধাহার উৎপাঁক নাই। 

খু অর্থাৎ ভুলোকের উত্পধৃষরিভা । 



৪৮৪ ___ ধনুর সংব্ষরা,._ ২পআৎ 
খ্স্িব * গর্ভ ধারণ" করেন ভীহৈইতেই এইটি মহিমগ্রহ্র যাজ্যা_ 
প্রলাপতির ধা" সমুতপত্তি। ২ হে প্রজাপতে ! প্রজাগণের পালনাি- 

সপ কার্যে ছুনিসুণ তোমা! হইতে ভিন্ন 
৬৪ কণ্তিকা। কেহইুনাই, কেহ কখন হয লাই, কহ 

এই মন্ত্রটি উহারই প্রৈষ__ কখনও হইবেও লা স্থতবাং তুমিই এক- 
* হোতা সোম পুর্ণ এই মহিষসংক্ঞক |, মাত্র আমাদের, প্রার্থনা পূরণে সমর্থ অত 
বার! প্রজাপতি দেবতার অর্চনা | এব হেদেব। আমব! যে কমন! করিয়া 

ফন এবং প্রঙ্তাপতি দেষতাও প্রীতি | হরন করি, তাহ! সফল কুউক “ইহা র% 
পূর্বক তাহা সেবন করুন , হে হোত: ? | পিত! আমি এবং আমটুর পিত' ইনি+শ*__ 
মি যাগ কর। 2 আমাদিগের পিত! পুত্রের আস্তবিক ভাব 

হু ইহাই যেন চিরহ্ছায়ী হয় এবং আমবা 
*ক ল-প্রাত্ে অর্থাৎ যখোচিত সময়ে । যেন অপবিলীম শরশ্বর্ষ্যের অ্ধপতি হুই। 
।হুর্ধে র। এই আহুতি সুন্দরবূপে গৃহীত হউক। ১ 

॥ যজুরেদীয় মাধ্যম্দিনী শাখার ন্তরভাগে ত্রয়োবিৎশ অধ্যায় সঘান্ত ॥ 

জি 

১ কণ্ডিকা। ॥ সম্মুখে ললাটে, অগ্নিদেবতাব প্রীতির, 
জন্য, কৃষ্ণগ্রীব ছাগ । ২ 

হনুদয়ের নিন্ভাঁগে, সবন্ব তীদেবতার 
অগ্নিষ্ঠ নামক * যপে-_ প্রথমতঃ প্রীতির জন্য, মেবী। ৩ 

“প্রজাপতি দেবতার প্রীতির জন্য এই 

বুপে অশ্ব, হুপরণ ৭ গোস্গ 4 নিযুক্ত 
কবিতেছি”--এই প্রথম মন্ত্রে উক্তপণ্ড |, তার প্রীতির 
তয় বন্ধন করিবে! অনম্তর সম্ভরণার্থ নাভিতে রি ম গুপুষ! দেবতার প্র 

গুল্ফিত তুশ্বীসমূহের ন্যায অশখের ঘ্বাদশ টান্য। শ্যাম ৭ ছাগ ।৫ 

অঙ্গে দ্বাদশ প্রকার পণ্ড রকছুছারা গুন্ফর্ন | দি পণহ্ঃ সুর্যদেবতার প্রীতির 

করিবে, শনথা_ 
উন, শ্বেত ছাগ। ৬ 

কখ্থাশ্বমোধ ২১ টি যুপ হইর়াগাফেঃ তহার |. 
মধ মৃগ্তুকে অনিউ কহ 1 পৃ পন 11 শল্য? |. খেত কক মিশ্র লোম, ছিপিডি। 

€ অশ্বমেধের যুপ প্রকরণ ) 

বাহুদ্ধষের আধো ভাগে,/অস্থিদে বদ্ধয়োর 
চ৫ 

প্রীতির জনচ, শুক্রবর্ণ ছাগছয় ।৪ 



৩ ক 

বাম পাশ্বেঃ যমদেষতার প্রীতির 
দন, কৃষ্ণ ছাগ। ৭ 

শক্থিত্য়ে, ত্বষট দেবতার প্রীতির জন্য, 
বহু লোম বিশিষ্ট পুচ্ছবান্ পশুদয় (৮ 

পুচ্ছে, বায়ুদেবতার ,প্রীতির জন্য, 
শ্বেতবর্ণ পণ্ড । ৯ 

--? স্বপশ্য দেবতার প্রীতির জন্য, 
হযেছৎ | ১০ ও 

_£বিষ্ণ দেবতার শ্রীতির জন্য, বামন (১১ 
পপর পম বিজ 

ই কণ্ডিকা। 

এঁ ত্বগ্িষ্ঠ যুপে আরও দ্বাদশ প্রকার 
পণ্ড বন্ধন করিবে, যথা _ , 

সোমদেবতার প্রীতিব' জনা,_-রো- 
হিত,১ ধুআঅরোহিত২ ও কৃন্ধুরোহিত৩। 
বর্চণ দেবতাঁব প্রীতির জন্যঃ-:বক্রু)ঃ 

অরুণবত্রুঃ ও শুকবক্রু” | ববিতৃদেবত।র 

প্রীতির" জন্য,_শিতিরন্ধ, আর এক 
প্রকার শিতিরহ্ক.৮ ও সমস্ত শিতিরদ্ধ ৯ । 
ব্বহুন্পতি দেবতার প্রীতির জন্য,_-শিতি- 
বাহু,১*আর এক প্রকার শিতিাছ১১ ও 
সমস্ত শিতিবাছ১২ ॥ 

গ গর্ভ-খাতিনী | মহীধর বলেন যে এঁই বেহৎ 
ও বামন পণ্ড বন্ধনের স্থান বিশেষত অনির্দিষ্ট 

থাকায় ইহাদের স্থানও এ পুচ্ছই ছইবে। 
১ লোহিত বর্ণ ।২ ধৃত ও লোহিত মিশ্রিত বর্ণ। 

ও ুপক্ষ ধাদরীয় ন্যয় লোভ । ৪ কপিল বর্ণ। 

৫ অরুণ বর্ণ মিশ্রিত কপিল | ৬ গুক পক্গীর ন্যায়। 

মাধ্যদ্দিনী শাখা। 5০৫ 

(দ্বিতীয় যূপে পঞ্চদশঃ পশু বন্ধন 
করিবে, যথা--) 

মিত্রাবরুণ দেবতার প্রীতির জন্য,-- 

পৃষতী,১ কুন পূষতীৎ ও স্থল পৃতী৩ | 
১(২) অ্থি-দেব ছয়ের প্রীতির জন্য, _*শুষ্- 
বাল» সর্বশুদ্ধবালৎ ও মণিবাল* ।৫ 

পশুপতি রুদ্র দেবতীর প্রীতির জন, _- 
শ্বেত" শ্বেতাক্ষ” ও * অরুণ” । যম দেব- 

তার শ্রীতির.জনা,_-তিনটি কর্ণ ম্বগ১*-১২ 

রুগ্রদেবতান্ত প্রীতির জন্য,_-তিনটি অব- 
লিপ্ত পশু১৩ ১৫ ॥ 

ককষবর্ণ ছিস্্রছিত্র । ৯ সমস্ত শরীরই যাহার কুষণবর্ণ 
ছিদ্র ছিদ্ব। ১০ যাহার সন্মুখের দক্ষিণ পাদ কুষ্ঃবর্ণ। 
১১ যাছার সন্ুখের বাম পাদ “কৃষ্চবর্ণ। ১২ যাহাক 
উভয় পাদই কষ্কবর্ণ। 

*. ১ ক্ত্র বৃহৎ বিবিধ বিলুযুক্ত1 | ২ সুত্র স্কুজে 

বিহ্যুক্তা ( ৩ বৃহৎ বৃহৎ বিঙ্দুযুক্তা । ৪ াহার 

পুচ্ছাদির ঠকশের অধিফাংশই,শুভ্রবর্ণ। ৫ ধীহার 

পুচ্ছা্ির সমস্ত কেশই শুত্রবর্ণ ' ৬ যাহার পুচ্ছা্দর় 
সমস্ত কেশউ মণির ন্যায় উজ্জল শুত্রবর্ণ | ৭ যাহার 
আমনাখাএ্র শ্বেতবর্ণ । ৮ যাহার চন্ুণ্রয়ের উপর্ধয ধো- 
ডাগর যা চতূর্দিফেরই জোমণডলি শ্বেতবর্ণ । 
৯আনথাও্র অকণেদয়ের বর্থ । ১০-১২ চকে নুযার 

কার্ডতিযুজ গুত্রতর্ণ । এই তিনটি পণ্ডই এক প্প্রকায় 
হইবে । ৯৩৭১৫ মহীধর বলেন--এএই তিনটি পশুর 
বর্ণের ফোন নিয়ম নই, গবিপ্ত-স্বভাষ হওয়া আৰ 

শংক কিন্ত পতডয় গর্বিত স্বভাবের পরিচষ পাওয়া বড় 
সহজ নহ্ছে এবং *অযুফ অমুক বর্ণ প৩ অনু ণদেব- 

তার»অসৃক অমুক বর্ণ পণ্ড অমুক দেবতা ক & প্রীকরণে 
এক সানেমাজ ভাবাহ্যাী ব্যবস্থ। হউুষে, ইহ1ও 

+ পার্থ বেশে বঘধণ হি হিজ। ৮ শাপর পার্খে 'নুলঙ্গভ ঘোষ ছয় না অভএব এস্ালে 'অবলিখ, 



৬০৬ যজুর্ধেদ সতৃহতা ২৪ 
€ যুগে পঞ্চদশ পশু বন্ধন | (চতুথ যুপে পঞ্চদশ পশু বন্ধন করিবে। 

করিবে, যখ।) * যথা--) 
পর্জজন্য দেবতাব প্রীতির জন্য,_- উষা দেবতার প্রাতি জন্য,-- 

আকাশের ন্যায় নীলতর্ণ তিনটি | কৃষ্কাজি,১ অল্লাঞ্জি ও মহাঞ্জিও। (৪) 
লণ্ড১৩ | (৩) মরু দেবগণের | বিশ্বেদেবা দেবগণের প্রীতির জন্য,__ 

প্রীতির জন্য,_-পৃশ্সি,৪ তিরম্চীন-  শিল্পবর্ণ। তিনটি পণ্ুঃ ০1 বাক দেবতাব 

পৃশ্থিত ও ভ্ধ পৃষ্শি* । সরম্বতী দেব 
তার প্রীতির জন্য,--ফলগড ১* লোহি- 

তোখীপি এবং পলক্ষী*। ত্বব্টদেবতার 
প্রীতির জন্য,--লীহাকর্ণ,১* শুষ্ঠকর্ণ১১৩ 

অধ্যালোহ কর্ণ১২। ইহ্দ্রাগ্নি দেবতা 
জন্যঃ কৃষ্খত্রীব,১৩ শিতিকক্ষঃ১॥ ও 

অস্িসকথ,১৫ ॥ 

শবের অর্থ গর্বিত গ্রহণ না করিযা “বর্ণভতর দ্বারা 

বন্ত্রিত, অর্থ করিতে পাঁরাদাঁর । 

৯৩ খাহাঁকে আশ্যাঁনী কছে। ৪ চিত্রবর্ণ| 
& ভির্ধাক, রেখানি বিট্ছট । ৬ উর্ধধো লক্গমান 
সেখাদি যুক্ত। ৭ মহঁধর বলেন-_অপৃহ্টা-শরীর 
ছর্থাৎ, কচিছালা “কিন্ত বোধহয় এস্ছজে ফলও 

(ফাগ)বর্ণ অর্থকসিলেই ভাল হয়। ৮খাহার শ্ুর্নীরের 

অধিষ্কাংশ লোমহ লোহিত বর্ণ । ৯ যাহার শর্গীরের 

অরিকাৎশ লোমই শ্বেবর্ণ ১* মহীধর খলেনু- 

“দেয় কর্ণ প্রীহায়াশ বিশিষ্ট, কিন্ত এস্থলে 

প্লাছা শখের অর্থ দত ফরিলেই ভাল হয়। ১১ 

ছু সক কর্ণ বিশ্পন্তি ) ১৯ ঘাহার কর্ণের অসি 
ফাংশ লৌমই লোিত ঝর্ণা ১৩ ঘাহার ও্রীলাঁ- 

দেশের লোমগুলি কৃষ্ণ । ১৪ গাছাঁগ কক্ষ প্রদেশের 

লোমখলি। খেত বাকঞবণ | 4৫ থাহার উদ্লতে 

অনি অর্থাৎ ব্ণান্তরের লাখ স্মলি রেখাক্রমে 
শোয়াদ খাকে। 

প্রীতির জন্য,__দেড়ধগ্ুসব বযস্কা তিনটি 
রোছিণী *৯। অর্দিতি দেবতাব প্রীতিব 

ভুন্য,_-বিজ্ঞানশূন্য তিনটি পশু১*১২। 
ধাতৃ দেবতাব শ্রীতির জন্য, এক প্রকা- 
রই তিনটি পণু১৩ ১৫ ॥ 

( পঞ্চম যুপে পঞ্চদশ পণ্ড বন্ধন 

করিধে, যথা--) 
দেবপত্বী দেবতাদিগের জবন্য,-_ 

তিনটি বসতরী *% 1 (৫) অগ্নি দেবতার 
প্রীতির জন্য তিনটি কৃষ্ণগ্রীব | বন্থ 
দেখগণের প্রীতির জন্য তিনটি সিতিজণ। 
রুগ্রদেব গণের শ্রীতির জন্য তিনটি 

৯ খাহার শরীরে কষ) আনি (অজি ) অর্থাৎ 

ক্লেখ) আ(ছেঁ। ২ ঘাহার শরীরে ছুই চারিটি মাত্র 
আছি আছে ৩ যাহার শরীরটী সমন্তই আ জিতে 
পরিপূর্ণ ৪-৬ অর্থাৎ পাঁচন্ঙ্গা। এ তিনিই এক 
প্রক্কার আবশ্যক। ৭-৯ লোহিতবর্ণ] একরকজস]। ১৬ 

১২ অর্থছি এ তিনটি পণক্ে ফোনরপ চিহ্ন 
দর্শনেয় আবশাক নাই যথালম্ধ সকল প্রফারই এরাহা। 
১০১: লোহিত বা শ্বেত বা কহ বা হিত্র খে কোন 

প্রকার হউক লমত্তই স্মীফাধ্য কিন্তু তিনটি এক 
রূপ হইবে । রর 

সদোধজাক্তা ছাগী । 

খাহায় জয়েশের . লোন খ্র্ডবর্ণ | 



১৭ কঃ সাধ্যন্দিনী শাখা? ৪৯৭ 

আদিত্য ফেধগণের জন্য তিনটি শ্বেত 
আবরোককী১ ॥ 

(ষ্ঠ ঘুগে পঞ্চদশ পণ্ড বদ্ধম করিবে, 
যথ1-- ) 

পর্না দেবগণের কাম্য আকা 

শের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট তিনটি পণ্ড । (৬) 
ইন্দ্র ও বিষণ এই* সহচর দেবছয়ের জম্য 
উন্নত», থষ.ও ও বামনঃ। ইন্দ্র ও 
বৃহস্পতি এই সহচর দ্রেবছয়ের. জন্য 
উন্নত, শিতিবান্ছৎ ও শিতিপৃষ্ঠ* | বাজিন 
দেবতাব জন্য তিনটি শুকদ্ধপ" 1 জমি 

ও মরুৎ *এই সহচব 'দেবগণেষ জন্য 

তিন কল্মাষ” বর্ণের ছাগ &. 

(সগডম যপে পঞ্চদশ পণ্ড বন্ধন 
করিবে, যথা -) 

পু! দেবতার জন্য তিনটি শ্যা্ববর্থ * 
পণ্ড। (৭) ইন্দ্র ও অঠরি এই সছ্চর দেব 
ছয্সেব ভন্য তিন এত২* 1 অগ্নি ও সোম্ব এই 

সহচর দেবদ্ধযেব জন্য তিনটি দ্বিরূপ$১ । 

১ আঅর্থ(ৎ ছাগট শ্বেতবর্থ হইখে কিন্ত তাহার 

উদ্বরে হকি কক? বর্ণ বিখু থাকিবে । 
ই উচ্চ । ৩ পুহ্ট। ৪০খর্ব ( 

৭ মাহার সন্ুতখর পাছছয় শুভ্রন্প। 

৬ বাহার ৃষ্ঠ দশ শুভ্রৰণ 1 
এ অর্থৎ শুকপক্ণির মায় হরিতবর্ণ | 

৮ শ্বেত রুফ মির্সিত বণ? । 

ঈ নংহুর্্ব। দলের ন্যায় ( " 

১* কুফা পীঁছ মিজিত বরণ! 
১১ অর্থাৎ য)হার শরীরের বগ/স্তকটা শরস্যবণ% 

চপ্র কট জনাব! 

ও 

| একদপহ্হ। 

 অধ্ি ও বি এই লহচর অনা 
| তিনটি বামন অনভ্বান্১ 4 যিত্র গু 
বরুণ এই সহচর দেয়দয়ের জন্য তিনটি 
বশ অজা*॥ টি 

*. (অফম যুপে পঞ্চাশ পশু বন্ধন 
করিধে, যথা-- ) ঁ 

মিত্র দেবতার জন্য তিনটি অন্যত- 
এনী৩ | (৮) অগ্নি দেবতার জন্য তিনটি 
কষ্এরীব। গ্দোম দেবতার জন্য তিনটি 
বন্রু ॥ বায়ু দেবতার জন্য তিনটি শ্বেতু। 
অদ্দিতি দেখতার জন্য বিওান শৃন্য * 
তিনটি পণ্ড ॥ 

(নবম যুপে পঞ্চদশ পণ বন্ধন করিষে 
যথা --) 

থাড দেবতার অন্য তিনটি সন্রণ * 
শ্থগ ॥ দেবপত্বী দেবীগণের জন্য তিন 
বৎসতরী* । (৯) ভূমি দেবতার জন্য 
তিনটি কৃবর্ণ । অস্তরীক্ষতগেবতাৰ জন 

তিনটি ধুত্রবর্ণ। ছ্যু দেবতার জন্য তিনটি 
স্বহৎ পশু ॥ 

, (দশম যূপে পঞ্চষশ পণ্ড ধন্ধদ 

ফরিবেঃ- ) 

শী 

| ১ খরর্ধাকার অথচ ত রবহট্ে সমর্থ । ২ বন্ধ্যা / 
৮2 অর্থ।ৎ যে ছাণীর কোন এক পাশ্থেবন্ণ 

স্কস্ীত ৪ কপিল বর্ণ & 
ধঅর্থধ যথেচ্ছ পণ খ্যবন্ছা করিবে? 
ক্র ঘেকেন বর্ণই হউক তির্থটিই, বেন 

্. খু ছু 



টি ্বুবেহ সন্ত ও খর কা 
সপ্ত 

খিচ্যুৎ প্লেৰতার জন্য ভিনটি 'ববহলগ্চ। 

নক্ষত্র টনি জন্য তিনটি হিছ্বণণ 
(১*) বদস্ত বেবাত্র ন্য ধৃত বর্ণ তিনটি 

অজ]1 শ্রীপ্স দেখতার জনাতিনটি শত 
বর্ণ অভা। ঘর্ষা'দেবগণের জন্য ভিনটি' 

কষ বর্ণ অভ ॥ 
€ একাদশ যুপে পঞ্চদশ পন বন্ধন 

ক্ষরিবে, রথা__) 
শয়ং দেষতার জন্য অঞ্ষণ বর্ণ তিনটি 

ছাঁগ | হেসস্ত দেবতার ভুন্য তিনটি 
চিত্র বর্ণ ছাগ। শিশির দেবতার জন্য 
(তিনটি পিশঙ্গ বর্থ ছাগ। (১৯) গায়ত্রী 
দেবতার জন্য তন অ্যধি। ভ্রিষ্ট,প্ 
দেবতার জন্য তিন পঞ্চাবি ॥ 

(দ্বাদশ যুগে পঞ্চদশ পণ্ড বন্ধন 

করিবে? ঘখা1-- ) 

পজগতী ঘেরতায় জন্য তিনটি জিত্য- 
বাট ৫ খনুষ্প্ দেবতার জন্য তিনটি 
ভিবৎসা 1. উদ্ধিকি দেবতার জন্য তিনটি 
তুধ্যবাটু। (১২) বিরাট দেবতার জন্য 
তিনটি লন্ঠবাট্। গ্বহতী দেবতার” জন্য 
তিনটি উক্ষা 

 (শ্রয়োদশ যৃপে পঞ্চদশ পণ্ড বন্ধন 
করিবে, যথা) 

ককুপ্ দ্বেবতার জন্য তিন খধভ । 

পক্তে দেবতার জন্য তিনটি অনভনূ.! 
সমস 

ও কর্বধ য় রর্গ। 

গা হিলাদ (ছুগী ) হিশিক্টী । 

ঘ 

অতিচ্ছন্য ফেবখশের জন্য তিনটি খেশু!, 
] (১৩) *আমি দেবতার জন্য তিনটি ক- 
শরীর । দোষ ফবেষতার জন্য তিনটি ঘত্রঃ ॥ 

(চতুর্দশ যৃপে পঞ্চদশ পণ্ড বন্ধন 
করিবে, যা -*-) 

সরিভ দেবতার জন্য বতনাটি উপ- 
খবস্ত 1। সরম্ঘতী দেবতার জনা তিনটি 
বসতরী। পুষা দেবতার জন্য তিন 
শ্যামবর্ণ ছাগ & যরুর্দ দেবগণের জন্য 
তিনটি পৃষ্থি। বিশ্বেদেব। দেবগণের 
জন্য তিনটি ধছরূপ পণ্ড ৪ 

(পঞ্চদশ ঘৃপে পঞ্চদশ পণ্ড যন্ধন 
করিবে, যখা --) 

দ্যাবাপৃথিবী দেষঘয়ের জন্য ভিনটি 

বশা। (১৪) অগ্নি দেবতার জন্য কৃষ্ণগ্রীধ 
তিনটি। দোষ দেবতার জন্য তিনটি বন্রচ। 
মবিষ্ভ দেবতায় জন্য তিন উপধ্বস্ত । 
লরগ্বতী দেবতার জন্য তিনটি বগসতররী ॥ 

* হাতঃপর় এইস্থার হইতে চাতুর্মান্য ষেবতাক 
মবতি (৯০) পণ্ড হর্নিত হইংতেন্ছে। তন্গাধে প্রথমতঃ 

উৈশবদেহ পর্ধ্য দেব াগবের ২৪ টি, পর্কে ধক প্রথাস 

“পর্ধ্য দেবহখুগতণের ২৭ 8) জ্বলন্ত সাফমেধ পর্ব 

জেবগণের ১৫ টি, তরদক্তর যতাহবিঃ পর্ব দ্বেবগ্যা- 
গণের ২১ কী । তায়ার পয়ে পিযোটি মেষভাবিগের 

১২টি, ও লর্বাশেষে রানরসীবার পার্জ যেখভারিগের 
২৪ টিকিত্ত এ ৩৬টি ম্বেও। লাহীধর টাহুর্মলা 
হহবক্চাফের মধো পানা ফ্রি 

+ কয়াকগ। 



১৮, মাধ্যনিনী শাখা। ৪১৯ 

খু যোঁড়শ যুপে পঞ্চদশ পণ্ড বন্ধন. দেবতার জন্য তিনটি ৭ সন্ম্বতী 
ফায়িখে, যথ। -৮) দেবতার জন্য তিনটা বৎদর্ঠরী এবং পুষ1 

পৃধা দেবতার জন্য তিনটি শ্যাম বর্ণ | দেবতার জন্য তিনটি শ্যামবর্ণ ছাগ ৪ 
ছাগ। ইল্জাযম়ি দেবতান্ জন্য তিন এত ।, (উনবিঃশ যূপে পক্ুদশ পশু বন্ধন 
বর্ণ দেবতার জন্য তিন কৃষ্ণ । মরু ৭ করিবে, যথা --) 

দেবগণের জন্য তিন পৃষ্ষি ॥ ক'দেবতার 

জন্য তিনটি তুপ'র। (১৫) 
ইন্দ্রামি দেবদ্য়ের জন্য তিন এত 

মহেন্র দেবতার জন্য প্রাশূক্ক তিনটি, 
(দগডদশ যৃপে পঞ্চদশ পণ্ড বন্ধন | বিশ্বকর্্ন দেবতাব অন্য তিন বহুরূপ, (১৭) 

মোষবান্ -পিতৃগণেব জন্য বভ্র বর্ণা 

অনীকবান্ দেবতার, জন্য তিনটি | ধুত্সধর্ণ ভিনটি, বহিষৎ পিতৃদেবগণের 
প্রথম জাতগ্ছাগ, সাম্তপন ম্রুদ্দেবগণের | জন্য ধুর বর্ণাত বক্রপর্ণ তিনটি ॥ 
জন্য তিনটি সবাত্যণ*ছাগ, গৃহমেধী 
মরুদ্টেবগণের জন্য তিনটি বহিক্ষঞছাগ, 

জীড়ী মরুদ্দেবগণের জন্য তিনটি সংস্্ট »» 

(বিংশযুপে পঞ্চদশ পণ্ড যন্ধন 

আগ্রিষা তা! পিতৃগণের জন্য বক্রবর্ণ'ভ 
ছ'গ, স্বতবান্ মরুদ্দেবগণের জন্য অনু- ! কৃষ্বর্ণ তিনটি, ত্র্যশ্থক দেবতার জন 
হট +-ছাগ বন্ধন করিবে (১৬) 

€ অহ্টাদশ যুপে পঞ্চদশ পণ্ড বন্ধন 
করিবে, যথা--) 

অমনি দেবতার জন্য তিনটি কুষ্জ আ্রীব, 
সোম দেবতার জন্য তিনটি বক্র, সবিতৃ 

* অর্থাৎ ছপীদিগের প্রথম শাবকগণ। 

গুত্রবিন্দু যুক্ত কৃষ্ণবর্ণ তিনটি, (১৮) 
| অমি দেৰতার জন্য কৃষ্ণত্রীব তিনটি, 
মোম দেবতার জন্য বুক্রুবর্ূ তিনটি, 
সর্ধিতু দেবতার জন্য তিন উপধ্বস্ত ॥ 

( একবিংশ যৃপেও পঞ্চদশ পণ্ড 
বন্ধম করিবে, যথ1-) 

যরন্মতী দেবতার জন্য তিনটি বৎস- 
+ খাছান্া অর প্রত; মান্ছুলধীপে “উনস্ফল | তরী, পুষা দেবতার জন্য তিনটি শ্যাম- 

জেয কিন্ত মাত লবীপ গ্তাগ করিতে লা হর্ী হয় নাই) বর্ণ ভাগ, শুনানীর দেবতার জন্য কর্ববূর 
ক হাছান ধর়ংএ্রাগ্ মাতৃসদীপে স্থায়ী নছে। 
» হকার একষগর্ডে এককালে উৎপন্ন অর্থতৎ 

ছন্ঘা। 
, * ধাহার? এফগার্চেই গুল পর অন্মিবাছে 

অর্থাৎ শখ গর্তের একাই, দ্িভীর বিহিত 
ও ভুত়ীর গছ কুষ্তীযাটী ) 

বর্ণ তিনটি, বায়ু দেবত্রীর ভ্রন্য তিনটি 
শ্বেত ছাঁগ এবং সূর্ধ্য দেবতার ফনাও 

“তিনটি শ্বেত ছাগ বন্ধন করিবে ১০১৯ 
[ ইতি গ্রাম্য লন্খ 1] 



£&5% 

২৯--৪* কশ্ডতিক । 

এ একবিংশতি ঘৃপের বিংশ অন্ত- 
ঘালে প্রত্যেক স্থলে ত্রয়োদশ ক্রমে ২৬৯ 

টিআরণ্য পণ বিবিধ পায়ে আবদ্ধ | 
ফরিবে-- পু 
॥ (প্রথম পন্তরালে) বসন্ত দেখার 
গতির জন্য তিনটিণ" বাপি, খ্রী্ঘ দেব 

স্যাব জন্য তিনটি লেন ঘর্ষ। দেবতার 
ভিন্চির 

জন্য তিনটি 'তত্বিরী, শর দেবতাগ জন্য 
বটের 

বিনটি 'বর্তিকা, হেমন্ত দেবতাব জন্য 
কাব 

ভিমটি ককর ( তম্মধ্যে একটিমাত্র প্রথম 

জাববাশে, অপর ছুইটি বিতীয় অবকাশে) 
পদটি ৰৈ 

শিশির ফেষতাঁর জন্য তিনটি বিককর 
পক্দী,বদ্ধন করিবে ॥ হ৪ 

€খ দ্বিতীয় অবকাশে ) সমু্্র দেব- 
তাঁর জন্য তিনটি শিগুমার, পর্জজন্য দেব 

* এবিবয়ে বন্ধ বলিয়াঞ্ছেন-- নাড়ীষু গুনিযশ 
ফানূর করণেযু অর্পন পঞ্জরযু সৃগ ব্যাঙ সিংহধন্ 

ছুস্তেবু মকর পাঞ্চা-অুফানূ, আলেযু পক্ষিণঃ করা, 

হত, লোবু, চৌদকাসি, ঘখর্থ ধিহবান্'। 
(মাঁলবধুত্র )1 অর্থগ্থাহ! (সয়ূপে আ রন্ধ হইতে 
পারে তাহার লেইজপেই আবদ্ধ ও শিষা কতক 
হইবেং 

1 হুশ বহবচর রির্দেপ ক্লে, জুথাতেই টীক্চা- 
কার হুচীধর-তিনাট রলিয়! বৃশ্থর করেগাছেন, ফল 
শের গুল না! হুদ ইহাধী উাংপর্থ । 

হজ্েদ ঈর্ঘহতা। ষ্ঠ কা 

তার জমা তিমটি মক, জলদেবীগণের 
জন্য তিনটি মৎস্য (তন্মধ্যে দুইটিযান্ত 
দ্বিতীয় অবকাশে, অপরটি তৃতীয় খাব- 
'কাশে ), মিত্র দেবতার জন্য জি 

জাষড়া? 

কুলীপয়, বরুণ দেবতার জন্য তিনটা রি 
বন্ধন করিবে ॥ ২৯ 

(এ তৃতীয় অবকাঁশে ) লোম দেশ 
তাঁর জন্য তিন হংস, বায়ু দে 

* বক পক্ষিণী 
তি জন্য তিনটি বলাকা, ( চহুর্থ বব 

কারো) ইন্দ্রায়ি দেবদ্ধষেব জন তিনটি 
পানি ফাঁড়ি 

জু, মিত্র' দেবতার জন্য তিনটা মদ্গু, 
চকাপ্ছ্টী 

বকণ দেবতার জন্য তিনটি চক্রবাক 
বন্ধন কবিবে । ২২ 

(এ চহুর্ণ অবকাশে ) অগ্নি দেবতার 
' বনজুকু ডা 

জন্য তিন কুক, বনম্পতি দেবগণে র 
পেচেক গড 

ছ্ন্য তিন উলৃক (তন্মধ্যে এক উলৃক 

ম্নাত্র চতুর্থ অবকাঁশে, অপর ছুই পঞ্চম 
0২ ১, অগ্নিষোম দেবছয়ের কলা 

লফ$ 

্ চাষ, অস্থি দেববষের জন্য তিন 

নিব দেবছম়েব জন্য ৬ 
০০) 
কাপে ধন করিবে ॥ ২৩ 

ঘষা পক্ষী 
সোষ দেবতার অনা ভিয ব্ষ 

* (তন্মধ্যে ছুই পঞ্চ বাপে খাপর ( 
ষ্ঠ অবকাশ )% স্ব, দেবনা অন্য 

| তি কৌলীক, কেপ ধবেরহারিবযু্ 



৩৬ ক্ুখ 

চোকঠোকর] হ 
জন্যতিন গোঁষাদী পক্ষিণী দেষজাী 
দেবতানিগেব জন্য তিন কুলীক এবং 
গৃহপতি অগ্নিদেধতার জন্য তিন পাক 
রন করিবে ॥ ২৪ 

( উর হলে ) অহদেবিতার জন্য 
পার 

তিন পাবাবত, *রাল্লি দেতার জনা 
পায়রা খিত্ধ 

তিন দসীচাপু *পক্ষিণী, অহোরাত্রের 
» পয়রা বি 

সন্ধি দেবগণের” জন্য তিন জু পক্ষিী 
কালক£ 

মাস দেবগণের জন্য, তিন ৮৬ 

স*বহসব দেবতাঁব জনা তিন বৃহৎ পর্ণ 

(তশ্মধ্যে এক সপগুষ অন্নকাশে, অপব 

ঢুই অউম অবকাশে ) ॥ ২৫ 
(এ অস্টম অবকার্শে) ভুমি দেবতার | 

ইন্দুব 
জন্য তিন আখু; অন্তরবীক্ষ দেবতাঁব 

নেও টেইন্দুর 

অন্য ঃ পাঙ্র, দ্য দেবতার জ্বন্য 

নি দা দিন দেবী দিগেব দন্য তিন 

রি (তন্মধ্যে ছুই অসম অবকণশে, 
আগ্রিকাণ প্রভৃতির 

অপর নবম অবকার্ণশ ) অন্তর দিগদেবী 
বহুরঙ্গা ব্জী রব 

দিগের জন্য তিন বভ্রুক বন্ধন করিব ৪২৬ 

(8 নবম অবকাশে ) বন্থ দেবতা 
দিগেয জন্য তিন খম্যযৃগ, রর দেব 
পের জন্য তিন রুরু, আদিত্য দেব 
গ্রণের দন্য ভিন গ্যকুঁ, (দশম অব 
কার ): বিরশানে দেখগণের ডগ্য তিন 

মাধান্দিনা শাখ]। 

রা তিন 

৪৯ 

পৃ, সাধ্য দেবগণের জন তি ন কুশক্ষ 
বন্ধন কবিধে ৪ ২৭ 

(খর দশম অবকাশে ) ঈশান দেবতার 
জন্য তিন গারস্বৎ মিত্র দেবতার জন্য 

গৌব ম্বগ, বকণু দেবতা অন্য 
তিন* মহিষ (তন্মধো একটি দশম" 
অবকাশে, অপব ছুই একাদশ অব 

কাশে)+ বৃহল্পতি* দেবতার জন্য তিন 

গবয়, ত্বষটু, দেবতার জন্য তিন উর 
বন্ধন করিবে ॥ ২৮ 

(এ একাদশ অবকাশে ) প্রজাপতি 

দেবতার জন্য তিন পুকষহস্তী, বাগ্ দেবীর 
ডাশ বাছ্থারপে!ক1 

জন্য তিন পূষী, (তন্মধ্যে হই একাদশ 
অবকাশে, অপর ঘাদশ অবকাশে )? চক্ষু 
ণী মশা 

দেবতার জন্য তিন মশক, শ্রোত্র দেব 
ভোমকল 

তাষ জন্য তিন সৃঙ্গ বন্ধন করিবে, ২৯ 
»(এ দ্বাদশ অবকাশে”) প্রজাপতি ও 

বায়ুর মিমি এক গোস্বগ, বরুণের 

নিমিত হারণ্য মেষ, যামর নিমন্ত কৃষ 

মেষ *ম্পাবাজেব নিমিত মর্কট, শর্দল 

'দেবভার দ্ন্য বোহিদ যা, ধামভ দেবতার 

নিমিও এক গবয়ী ম্থপী (ভ্রযোদশ অব 

কানে) কিপ্রশ্যেন দেবতার নিমিত্ত 
বূর্তিরা নীলঙ্ছু দেবতার নিমিত কমি, 

*সমুদ্রেব নিমিত শিগমাব, হিমবানৃপ্দেক 
স্কাশ নিমিত হন্তী বন্ধন করিবে ৩০ 

*? (এ ভুয়োদশ অবকাশে) প্রজাগতির 



০, বুদ সতা)] ২৪ 
নিমিত্ত ৬ চি ১৪৫ আছ 1] 

লি ইহ তার নিমিত হুপণ, যর নিষিত তি 
হলিক্ষু ও যা বর তিন, ০০০৬৭ গগওলী চোকঠোকর! রঃ মি ও বাহ্স ও দ্বার্ববি্_এই তিন, চে 

১৭ মত ঃ 

পা শট, দে ত কলবিষ্ক ভা রি পক্ষী লারস ৭ ৪ | লা, ( যোড়শ অবকাঁশে) অস্তরক্ষ দেব 
তাছি ও পুঙ্ধরসাদী এই ভিরটাািগ, তাঁর নিমিত্ত আপা নীপতির নিমিত্ত 

উন পানকে ডি জলহঙপ অবকাশে ) বাগ্দেবীর নিমিত কু ক বন্ধন ঘৰ ওঁ মদ ওকাবণড-এই নান 

তাঁর নিমিত্ত কুরঞ্, যার নিমিত আরণ্য | কবিবে | 5৪ 
্ 

ছাগ ও নকুল ও পতি তিন, মায় (& ষোড্শ অবকাশে) চন্দ্রমার 
খনমাগুষ ? 

গাল 
গেবতাব নিমিত্ত লতা, ইন্ড্রেষ নিমিত্ত উদ্দেশে পুঞ্যন্বগ, বনম্পতি দেবগণের 

মুগ হি [উউউ গোসাপ* জলচোড়া কাঠ ঠাকরণ 

গৌরস্বগ, 'অনুমতি থেবীর নিষিত পিদ্ধ ও | উদ্দেশে গোধ। ও কালক! ও দার্ববাঘাট 

স্থুগ বি সপ বি» 
ছাঁত 

স্ুও কৰট-_এই তিন, প্রতিশ্রৎকা এই তিন, সবিত দেবতার উদ্দেশে কৃক- 
দেবীর নিমিত্ত চক্রবাক বস্কন করিবে ॥৩২ 

(& চতুর্দশ অবকাশে) ূর্য্যের নিমিত 
ঘকপত্ীী শকয়খোর ? 
যলাক! ও শার্গ, (পঞ্চদশ অবকাশে) 

স্ব্চক্ক 1 ফেন্াাই? 
খর দেবতার 'নিমিত তি ও শয়াগ্ক। 

লবস্বতী দেবীর নিশিত্ত পবন শারিক1) 

ভুদেবতাগ নিমিতব শযাহিৎ চি মনু বেতার 

নিথিজ শার্দাল ও রক শু পৃ এই, 

ভিন, সরশ্বৎ দেবতার নিম পাক 

সু্ক বন্ধন করিবে । ৩৩ 

করিবে ॥ ৩১ 

(৬ চতুর্দশ অবকাশে ) সোম নেব দেবছয়ের নিমিত শব বন্ধন 

ন্ বাত দেবতার উদ্দেশে হংস, অকু- 
ছুডৃর হাঙ্গর 

পার নিত উদ্দেশে নাক্রু ও মকর ও 

কুলীপয়-এই তিন (তশ্মধ্যে নাক্র ও 
মকর যোড়শ অবকাশে, কুলীপয় সগুদস্শ 

টা 
বন্ধন করিবে ॥ ৩৫ 

(এ বগ্ুদশ অবকাঁপে) অহর্দেবতার 
উদ্দেশে এনী স্ব্গী, বর্প জেবগণের 
উদ্দেশে মক ৫ দৃষিক . ও ভিত্তি 
এই, ভিন, শির্থী ধেবকেই উদ্দেশে 



০ কৎ মাধ্যনদিনী শাখা | 8$৩ 
এঁ লু 

তলুক 
ইতরজন দেবগণের উদ্দেশে থাক্ষ ও 
চাচিকে ব্ধুড় 
জু ও আছিীক_এই তিন, বিষুঃ দেব", 

লামুফ ? 
তার উদ্দেশে জহকা বন্ধুর্ন করিবে ॥ ৩৩ 

(এ সপ্তদূশ অবকাশেই ) তর্ধমাস 
কোকিল 

দেষগণের উদ্দেশে অন্যবাপ, (অষ্টাদশ 
আবকাশে ) গদ্ধর্বগণের উদ্দেশে খাব্য 

ও ময়ূর ও পর এই তিন, হঁল- 

মিনির উদ্দেশে উদ্ত মাস দেবগণের 

উদ্দেশে কশ্যপ, অগ্লরো দেবীদিগের 
উদ্দেশে রোহিত ও কুগুগাচী ও গোল- 
তিকা--এই তিন, মৃত্যুর উদ্দেশে অসিত 
বন্ধন করিবে ॥ ৩৭ 

( এ অক্টাদশ রান ঞতু দেব 

গণের উদ্দেশে বর্ষা, পিড়ছেবগণের 
ইপুর ছুচছন্দরী? টিক্টিকী? 

উদ্দেশে আখু ও কশ ও মাস্থাল--এই 

তিন, (একফোনবিংশ অবকাশ) বল দেব- 

তার উদ্দেশে অজগর, বন দেবতাদিগেরা, 

উদ্দেশে কপিঞ্ুর্ল) নিধতি দেবতাঁব 

উদ্দেশে কপোত ও উলুক ও শ্রশ- এই 
[তিন বরুণ দেবতার উদ্দেশে আরণ্য 
মেষ বন্ধন করিবে ॥ ৮ 

নবান্ ছাগ 
উদ্ী ও ৬ ও বি তিন, 

মুগ্বিং 
অরগ্য দেবনাঁর উদ্দেশে স ব্মর, রুদ্র 

স্গবিও * মৃগ বি 

তার, উদ্দেশে ই রুরু ও কয়, (বিংশ 
অবকাশে) বাজি দেবগণের উদ্দেশে 
কুটরু ও দাত্যোহ ও কালক-_-এইতিন, 
কাম দেবতার উদ্দেশে পিক বজ্কন 
করিবে ॥ ৩৯ 

(গু বিংশ অবকাশে ) বিশেদেবা দেব- 

গণেব গেষ উদ্দেশে বক্ষোগণের উদ্দেশে 

ষ্াসথা ও কর্ণ গর্দভ ও টি 
তিন, ইন্দেব উদ্দেশে সিংহ, 

কাকলাস পপীহ1। 
উদ্দেশে কৃকলাদ ও পিপ্পকা ও শকুনি _ 
এই তিন, এবং বিশ্বেদেবা দেবগণের 
প্রীতি উদ্দেশে ুষত নামক স্বগ এম্কন 
করিবে ৪ ৪৬ 

%$ মহীধর বলেন _'অখমেধের মধ্যম নিজে, 

৪২টি একনদক্দী ও জস্বপ্রভৃতি ৩২৭ টি গ্রাবা পঙ 

'এব*৬ কপিঞল প্রভৃতি ২৬ টি আনট্য পর, 

সর্বশাক্ষলো *»*৯টি পণ্ড মৃূপে ও হ্ৃপাস্তরালে 
হন্ধব করিতে হস । জব্যধ্যে গ্রামাওুলির খাতন ছয় 

এবং ব্ারন্যপ্লির মততবুলিহাত্র হই পরিত্যশ 
ছষজাছয় ক্ষাহাদিগ ফে ছনণ করা হয় ছাদ। 

॥ যুেদীয় রাধ্যন্দিনী শাখার মন্্রভাগে চতুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ 



॥ আথ পঞ্চবিৎশ অধ্যায় & 

১--৯ কণ্ডিকা। 

বনস্পতি যাঁগেব পবে এবং স্থিষ্ট 
কুৎ যাগের পূর্বের স্ুল্য৫ হোম করণা- 
অন্তর এতৎ প্রভৃতি নষটি কগ্ডকাত্মক 

মন্ত্র গুলি ছারা অশ্থাঙ্গণ' হোম করিবে-- 

শাদং দক্তিঃ শ্রীণামি শ্বাহা$+1 ১ 

অবকাঁং দম্তমূলৈঃ ৯ », ।২ 

সবদং বঙ্যৈ্ত ,-% 1৩ 

তেগাং দংক্টাভ্যাং 9 * 18 
সরস্বতীং অগ্রজিহ্যয়া,। ,» 1৫ 

উত্মাদং জিহ্ববা গ ৪ঃ ৬ 

*। লৌহ শলাক।তে হিদ্ধ ক্ঘিতাংপে হীক দাংস 
খওগুনিক্ষে শল্য কছে। 

1 অশ্বের দন্ত ওদ্ৃতি অসফল শ্বরণ ফয়ত শা 

প্রভৃতি দেখভাছিগের প্রাভত জনা এক একটী 
আজাভুত প্রদান কর বৰ তাহা হইলেট সেঁইও 

দেবতার প্রতি জন্য সেই দেই শক্ষ প্রদান সিগ্ধ 

হে $ 

£ অস্য খঁঃ-_ “এই কতিপয় দত্ত দ্বারা শদ 
গু 

অবক্রন্দং তালুনা শ্রীণামি "শাহ 1৭ 
বাঙ্গং হনুভ্যাৎ 
আপঃ আস্যেম ৪ 
বৃষধণং আগ্ডাভা!ং ? 

আঁদিত্যান্ শ্মশ্রচভিঃ 
পস্থানং ভ্রেভ্যাং ১ 
দ/াবাপৃথিব্যো বর্তী ত্য? 
বিছ্যুতং কনীনকাভ্যাৎ ; 

প্রজাপতিং শুরোন % 

5৪ কষেনু 6? 

পারং পঙ্গন ভি; % ৪ 

অবারং ইক্ষুতি % » 
বাতং গ্রাণেন 

মাসিকে অপানেন রা 

উপযামং অরেণ ৫১ 

সন্ত ওভেন র্ 
অন্তবং প্রকাশেনস্। * *, 

বাহাং গনুকাশেন+ ৯ 

নিবেষ্যং মুগ্প] ৪ গঃ 

ঘবেওছা-হদীত করিতে প্রস্ধত্ধ হই] ইচ্ছা এর 

ক্র ভেক্হত করিছেকিংগ্দম্যক হুহীত হউক 12 
ক্বক ২ দতুমূলৈঃ প্রঠতির অর্থও এই পরঙ্জার 

বুঝিতে হইবে, ফেবল অবক! প্রদ্থদ্চি দেবতার নম 

এবং দত্তমূল প্রস্থৃতি অখ।ঙগ মকণের নান তিন ভিন্ন 

মাও] গীতিকার সারা ! 

পিসি 

* পক্গপাভিছয ছারা | ১115 ৯৪৯ 

। ৮ 

। ৯ 

| ১৯ 

(১৯১৯ 

1 ১২ 

1১৩ 

1 ১৪ 

1 ১৫ 

। ১৬ 

1১ 

1১৮ 

1 ১৪ 

। ২৯ 

1 ২১ 

$ ২২ 

॥ ২৩ 

1 ২৪ 

| ২৫ 

লী 

1 নেব্রদ্বরের উপরিতঙ্গ লোমগুটিয় স্ব রা । 

$ নেত্র তের অধজ্ঞন লে মলির দ্বার] 1 

স্ু উপাধতন দেহ কান্তি ছার] । 

“শ আবস্থন দেহ ক]কির সারা 



৫ ক মাধ্যন্দিনী শাখা । 
সতনয়িত্ব,ৎ নির্বাধেন১ শ্রীণামি স্বাহা। ২৬ 
'অপনিং মস্তিক্কেণে ৮ ১ 1২৭ 

বিহ্াতং কনীনকাত্যাং ৮ % । ২৮ 
আোত্রং কর্ণাভ্যাং]। ৮ ১১1 ২৯ 

করণে শ্রোত্রাভ্যাং 9১ ০ 1৩০ 
তেদনীং অধরকষ্েন ;৮ ১, 1 ৩১, 
আপঃ শুকষ্টেনত ০১ ১১ 7৩২ 
চিত্তং অন্যাভি:৪? 2 » 1 ৩৩ 
অদিতিং শীষ্ক1, ৮». 51 ৩৪ 
নিখভিং নির্জজ্ুল্লেনৎ 2 ১ 1১৩৫ 
প্রাগান্ সংক্রোশৈ,* ১ ১১ । ৩৬ 
রেদ্বাগৎ স্পেন, ১৮ | ৫৭৫) 
মশকান্ কেশৈং৮ টি |] 2 | ৩৮ 

ইন্্ং স্বপদাবহেন৯ %  », ॥ ৩৯ 
বৃহম্পতিং শকুনিসাদেন১১  % 1 8৪ 
কুষ্মান্ শফৈ; % £ 18১ 

আক্রমণং প্ছরাভ্যাং *» ৮ | ৪২ 
কপিঞ্জলান্ খক্ষলাভি: ১৪ 1 8৩ 

১ পিরোশ্ছিমধ্য সংলগমজ্জা ছার] । 

২ ফঠের নিয়ভাগ+ যে ক্ছানে গহ্বর থাকে। 

৩ করেন উপরিভাগ, যে ক্ছানে* উচ্চ থাকে । 

৪ কের গশ্চান্তাগ, ককাটিকা প্রভৃতি | * 
৫ নিতরাং জঙ্জব্গীহভ শিরোঁভাগ ঘারা। 
৬ গমন কালে যে সকল সন্ধি স্বাদ হইতে খট 

ধট, শব প্রকাশ পায়। 
৭ উদিত শিখাভৃত অঙ্গের দ্বার] । 
৮ তধরোম খুলি খারা! 

৯ পর্যযাপবছনাদি হুন্দর কর্প্দকারী স্বন্ধপনপ হারা। 
১০ পক্ষির ন্যায় ত্র ওর্ঘবগ্গমনে সমর্থ হয় যে 

অঙ্গেন প্রভাবে কাহাঘার]। 

৫৪ 

জবহং জঙ্ঘাভ্যাঁং 
অধ্বানং ব।হুভ্যাং »? 

আরণ্যং জাম্বীলেন ৯1 
অগ্নিং অতিরুগ্ভ্যাং », 
পু্নণং দেখ্ড্যাৎ ৪ 
অস্থিনৌ অংসাভ্যাং *, 

% 

ঠঠ 

52 

55 

55 

৪85৫ 

1 8৪ 

1 8৫ 

1 ৪৬ 

1 8৭ 

। ৪৮ 

| ৪৯ 

রুর্রং রোরাভ্যাং % ৯১ । ৫০৩) 
অগ্নির শ্রীত্যর্থ ১মা পক্ষতি আবৃত 

7... হইতেছে.৫% 
বাষুর "* নিপক্ষতি 2৮1 ৫₹ু 

ইন্দ্রের *. ওয়! পক্ষতি % | ৫৩ 
সোমের ৪র্ঘা পক্ষতি ,, 1 ৫৪ 
অদিতির ৫মী পক্ষতি ১১ 1 ৫৫ 
ইন্্রাণীর ৬ষ্ঠীপক্ষতি ১ । ৫৬ 
মরূদগণের ণমী পক্ষতি ৯ 4 ৫৭ 
বহম্পতির ৮মী পক্ষতি ++ | ৫৮ 
অর্ধ্যমার ৯মী পঙক্ষতি « । ৫৯ 

ধাতার ১০মী পক্ষতি »১*। ৬০. 
ইন্দ্রের” ১১শী পক্ষতি ১ 1 ৬১ 
বরুণের ৯২শী পক্ষতি ১ । ৬২ 

র ১৩শী পক্ষতি । ৬৩৫৪) 
ইন্জীগ্ির ১মা পক্ষতি 9 ( ৬৪ 
সরস্বতীর নিপক্ষতি », 1.,৬৫ 

মিত্রের ওয়া পক্ষতি ,১ ৭ ৬৬ 
জলদেবীদের ৪র্থা পৃক্ষতি »% ৬৭" 
নিধতির » €মী পক্ষতি ৮1 ৬৮ 

অন্ীযোমের ৬ঠী পক্ষতি ৯ (৬৯ 
স্পগণের ১, ৭মী পৃক্ষতি ৮ । ৭* 

বিচুঃর » মী পক্ষতি | ৭৯" 



৪১৬ বজ্র্বেদ সতস্িতা। হ৫ আহ 
.০০০০৮৮৮০হারারপসসাাা 

পৃধার *মী পক্ষতি ১ 1 ৭২ | ইন্জের শ্রীত্যর্থক্রোডআহুতহইতেছে ৯৯১ 

স্বধ্টার চ১০মী পক্ষতি ৯১ 1 ৭৩ | অদিতির পাঁজস্য ১1 ১৩২, 

ইন্ছের ১১শী পক্ষ ১ 1 ৭৪ | দিগ-দেবীদিগের জক্রসকল ১1 ১৫৩ 

সকণের ১২শী পক্ষতি ৯ । ৭৫ | অদিতির ভসৎ »91১০৪ 
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মিত্রাবরূণকে অল্গঘয় দ্বারা ॥ ৮৭ | সমুগ্রকে উদ্বর » 1 ১১৬ 
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বলকে কুষ্ঠঘয় ছার] ,১। ৮৯৩) বিধ্তিকে নাভি ১» । ১১৮ 

ক, ' বনিষ্ঠ, নব ৯০ ঘৃতকে রম 51 ১১৯ 

অন্ধ অহিদিগকে স্থলগুদা | ৯১ | জলদেবীদিগকে যৃষ » | ১২ 

সর্পগণকে গুদ] », 1 ৯২ | মরীচিপমন্তরকে বিঞ্রুট সমূহ + । ১২১ 
বিহতদিগকে আন্ত ১। ৯৩ | নীহারকে ভঘ। ১৪ ১৪২, 
জলদেধীদিগকে বস্তি » 1 ৯৪ | শীনকে বসা * ১ 7১২৩ 

স্বষণকে অওছয় ১1 ৯৫ | গুঢঘার্দিগ্কে অশ্রচসমুহা 2 | ১২৪ 

'বাজিনকে শেপ » | ৯৬ | হ্বাছুনীদিগকে দূধিকাসমূহ ১ | ১২৫ 

প্রজাকে ব্তেঃ ৮1 ৯৭ | রক্ষোগণকে অন্যক্ «4 ১২৬ 
চীধদ্বিগকে পিত্ত » 1 ৯৮ | চিব্রদেবথণকে অন্যান অঙ্গ » । ১২৭ 
প্রদরদিগকে পায়ু ”% 1 ৯৯ | নক্ষত্রগগকে কূপ 51 ১২৮ 
কুশাথণকে, শকপিগু »। ১৯*(৭)1, পৃর্িবীকে ত্বক, » 1 ১২৯ 



১৪ ক মাধান্দিনী শাখা । ৪৬৭ 
অবভূখ যার পরে খাট, বি- | বস্ততেই সর্বদাই প্রকাশ রহিয়াছে, 

ক্রিধ,ণ' শুরু,£ পিক্ষলাক্ষ জলে মগ্ন পুরু- | ধিনি ছ্বিপদ চতুষ্পদাঁদি সমস্ত জীবের 
যের মন্তকে এই শেষ "মন্ত্র বারা সরৃদগ্- | উপরিই আধিপত্য করিতেছেন) সেই 
হত আজ্য দ্বারা একটি আহুতি প্রদান | “ক”দেবতাঁর প্রীতির জন্য হুবি বিধান 
করিবে-- করিতেছি & ১১ 
জুগ্বকায় স্বাহ! । ১৩০৯) এই উন্নতশিখর, হিমাচল শ্রর্তুতি 

[ ইতি অশ্থাঙ্ হোম প্রকরণ ] অক্রি সকল খাঁহার মহিমা কীর্তন করি 
টিটি তেছে, নদ নদী প্রত্রবণাদি সহ অগাধ 

১০_-১৩ কণ্তিকা। জলধিসকলও খঁছার মহিমা কীর্ডন 
দশমাদি চাঁরিটি ক৪কা প্রজাপুতি || করিতেছে. এই পুর্ববাদি দিক্ ও 

দেবতাঁক অশ্বাদির যাজ্যা,ও অনুবাক্যা_- | অগ্র্যাদি বিদিক সকল ধাঁহার অতুল 
সর্বপ্রথমে (অর্থাৎ আদি স্ৃপ্রির 

পৃর্ব্বে ) একমাত্র হিরখ্যগর্ডই ছিলেন, 

পরে (অর্থাতুন্থপ্টি হইন্ে) তিনিই এক 
মাত্র এই সমস্ত (বিশ্বেরুঅধিপতি হুই- 
লেন, তিনি একমাত্র "স্বীয় ঢু শক্তিতেই 
এই ভূলোক ও ছ্যলোক চিরদ্দিন ধারণ 

করিয়। রাখিয়াছেন ; সেই “ক? দেব- 
তার ণ প্রীতির জন্য এই হুবি বিধান 
করিতেছি ৪ ১০ 

যিনি প্রাণিমাত্রেরই,-ক্ষুয় বৃদ্ধিশালী 
সমস্ত পদার্ধেরই,_এই সম্পূর্ণ জগতেরই 
একযাব্র রাজা, খ্বাহার মাইমা সকল 

* ইত্তরলুণ্ত টৌক)'য়োঁগ বিশিহট 1 1 সুর । 

£ অন্তিগৌর ধৰলাক্কতি । 

শু “ক” পাটি কিম্ শষ; হইতে নিম্পর হষ, 

ফিষ, শের অর্থ প্রশ্থ, এতারতা হিনে সর্বদাই 
শ্শ্লোর বিষয় অর্ঘা যাহার স্াপাদি সমন্তই 
'অনির্বচলীর। তাহ়াকেই '“ক* দেবছ| বলা যায় । 

পরাক্রমশালী ভূজবৃন্দের ন্যায় জগর্ডর্ষক 
হইয়া রহিয়াছে; সেই “ক+-দেবতার 
প্রীতির জন্য হবি বিধান করিতেছি ॥ ১২ 

যিনি দেহে আত্মা (জীব) প্রদান 

করেন, যিনি বল প্রদান করেন, এই 
সমস্ত চরাঁচর াঁহার উপাননা করি- 

তেছে, অগ্নি লাঁয়ু সূর্য্য প্রস্ৃতি দেবতা" 
গণ ফাঁহার শাসনাধীন, যে জ]ন-ন্য- 
পের ছায়াগ্রাণ্ডে আমরা অস্তত্ব লাঁতে 
সমর্থ হই এবং যাব তদর্জজনে অক্ষম, 

তাঁবৎ স্বত্যু-যাতনা সহ্য করি; সেই 

“ক*দেবতার শ্রীতির জন্য হবি বিধান 
করিতেছি ॥ ১৩ 

সপপপাস্পািত 

১৪--২৩ ক্ষণ্ডিক!। 

চতুর্দশ হইতে অযোবিংশ পর্ব 

দশটি কণ্ডিক। বৈশ্বদেবাদ পঞ্জর' যাড্য 
ও অনুবাক্যা____ 



8১৮ 

সর্বপ্রকার বিশ্বশূন্য, অননুভূতপূর্বব, 
কল্যাণকারী% তাঁছুশ উদ্ভিৎ* কর্ম সকল 
আমাদিগকর্তক সম্পন্ন হউক্চ। যে সকল 
কর্মের প্রভাবে,-ফলদানে আলন্য- 

রহিত, আমাদিগের উন্নতিকষ$রী, দেব্গণ 
প্রতিক্ষণেই আমাদিগকে রক্ষা! করিতে 
বাধ্য হইবেন ॥ ১৪ 

সরল-স্বভাব, দেবগণের নৈসর্গিক 
কল্যাণকারিণী হুমতি, আমাদিগেব প্রতি 
নিযুক্ত হউক ! তাদুশ দেবগণের দানও 
আমর! পাইতে বাঞছ! করি.! , তাদৃশ 
দেবগণের সথ্যও আসাদিগের প্রীর্থ- 
নীয় ! এবং তাদৃশ দেবগণ আমাদিগের 

দীর্ঘ জীবনের জন্য পরমায়ু বৃদ্ধি করুন, 
ইহাও শেষ প্রার্থনা ॥ ১৫ 

আঁমবা সেই ( ভগ» মিত্র, 
অদিতি, দক্ষঃ অজ্িধ, অর্ধ্যমা, বরুণ, 

সোম 'ও অশ্বিযুগল ) দেবতাঁদিগকে 

 প্রাঈীম বাক্য দ্বারা আহ্বান ' করি- 
তেছি,_হ্থভগ্রা সরম্বতী "আমাদিগকে 
সখী করুন ॥ ১৬ 

€ অতএব ) বাষু দেবতা আমাদিগের 
জন্য, গ্নুখকর ভেষজরূপে প্রবাহিত 

হউন ! অতএব *পৃর্ণিবী, স্থখকর তের্ষজ 

শস্যশালিনী হউন ! অতএব নভোমগুল, 

গ সোমলত! প্রতৃতি এউত্তিৎ, লামত্রীর দ্বার! 
পম্পাঈ কর্দ্দকে উদ্ভিদ, কর্ম বলা যায, অথবা 
“উভিদাঘছ্ছেত, বিধিস্বার! বিভি* উদ্চিৎ নাঁমক 
ছাঁগবিপেষ । 1- প্রাচাস বাঁক্য-য্োমন্ত্র সবল । 

বূর্খেদ সৎহিভা। ৫ অং 

হুখকর ভেষজ তেজে। বিস্তার করুন ! 
অতএব সোম-জনক শ্রাবগণও হৃখকর 

ভেষ অদৃষট উৎপন্থ করুন ! অত্তএব 
গৃহস্তস্ত স্বরূপ হে অশ্বিযুগল* ! তোম- 

“রাও এই সমস্ত শ্রবণ কর ( উপেক্ষা 

করিও না) ॥ ১৭ 

যে দেবতা, স্ছাধর জর্গম সমস্ত 
চবের একমাত্র সুধিপতি ; বাহাব 

প্রভাবে, সমস্ত সচেতন প্রাণীর চেতন! 

সম্ভোষকারিণী হয় ; খিললি আমাদিগের 
পোষযিতাণ* ; যিনি আমাদিগেব জ্ঞানের 

বর্ধয়িত! ধু যিনি রক্ষয়িতা +- ; ধীঁহান্র 
কত স্বস্তি, নষ্ট করিতে কেহুই সমর্থ 
নহে; আমরা; সেই পরম দেবতাকে 
আত্মতৃপ্তির জন্য আহ্বান করি ॥ ১৮ 

বৃদ্ধশ্রবা ইন্দ্র"**% আমাঁদিগের স্বস্তি 
বিধান করন, বিশ্ববেদা পণ: পৃুষা। আমা" 

দিগেব স্বস্তি বিধান করুন, অরিষ্ট- 

নেমি তাক্ষ্যপরঃঞ্চ আমাদিগেব স্বক্তি বিধান 

ক সুর্য ও চত্্র। 

বৰ (বিশেধভঃ) আদি অবস্থায় অর্থ।ৎ মাতৃগর্ভে 

জীব সঙ্ণারের পুর্ব্ব হইতেই। 
1 (বিশেষতঃ) মধ্যাবস্থাপ অর্থাৎ জ্ঞানোদয় 

হওয়। অকার্ধি | 

+ (বিশেষতঃ) অভ্তিমাবস্থায় অর্থাৎ দেহচ্যাঁগা- 
বধি পরলোকফে । 

€$ অর্থাৎ মহতকীর্তি-_খরহব্যাবানূ। 
শঅর্থথ সর্ধজঞ সুতরাং সর্ধাপৌধখে ক্কতকার্ধা। 
$% তাক্ষ্যশবের ফ্র্থ রথ, যে রখের নেখির 

অর্থযুৎ চক্রধারার গতি কেহ রোধ কপ্সিতে সমর্থ 



২৩ কৎ ,মাধান্দিনী শাখা । ৪৯ 
করুন, ব্বহস্পতি আমাদিগের স্বস্তির | হে দেবগণ ! আমাদিগের শত শরৎ 

বিধান করুন %১ পরমায়ু হউক, মর্ত্যপ্রাণীর আয় অবশ্যই 

সেই পরসদেবতার, বিন্দু বিন্দ পাদ | নষ্ট হুইবে কিন্তু এই শত বর্ষের মধ্যে 
রূপীণ' মরুদগণ ও জিন্বাম্ব্ূপ মনম্বী | যেন আমাদিগকে স্বত্যু আক্রমণ না 
অগ্নি শিখা সকল এবং চক্ষু-স্থানীষ সূর্য্য- € করে! অথচ এই শতবর্ষ কালের মধ্যে 
প্রভাপুঞ্-_-এই “বিশ্বেদেবা” নামক আমাদের কর্ণপ্রভৃতি ইন্জিযাদিও' যেন 
দেবতারা এঁই যজ্জে তৃপ্তির সহিতঞ্ণ | জরাতিতৃত হইয়া নিতান্ত অকর্মপ্য না" 
সমাগত হউন ॥ ২) 

হে দেবগণ ! আমরা যেন তোমাদের 

| হয !-*তোমাদের প্রসাদে আমরা যেন 

পুত্রগণের পিতৃঅবস্থা4 স্থন্দররূপে 
প্রসাদে কর্ণে ভুঁৎকৃষ্ট শ্রতণ করি, চক্ষে : দেখিতে বুঝিতে সমর্থ হই ! ॥ ২২ 
ভাল দেখিতে পাই, আমাঁদিগের সমস্ত 
হৃদৃঢ অঙ্কের দ্বারা স্তিকাবী আমরা, 
যেন দেবোপননার উপযুক্ত স্দীর্ঘ আয়ু 
লাভে সমর্থ হইথা & ২১ 

নহে, ভাঁহাঁকেই অবিষ্টলেমি তাক্্য কঁহে। এ 
স্থলে রথয়পে বর্ণিত হছইলেন। 

** বৃহতাংল্দৃশ্যাৃশ্য সমস্ত জখতাঁং পণিঃ 
বৃহস্পতি: অর্থাৎ দৃশ্যাদৃশ্য সমস্ত জগতেব ঘিনে 
একমাত্র অধিপতি, তীছাকেই বৃহস্পতি বল! ফাষ। 
এই জনাই “সমস্ত দেবগীণের গুক, বৃছন্পতি,, প্রবাদ 
প্রচলিত আছে! 
অর্থাৎ স্বচ্ছন্দ ভাবে থাক/। 

1 অর্থাৎ পাদবর্ণনারও যোগা নহে। এ ছলে 
মূলে মদ গণের আরও কতিপয় বিশেষণ আছে, 
যথা--পৃষ্থিমাত্ অর্থাৎ নশ্বর, গুভতমু অর্থাৎ শুভ 
ঘোজস্লিতা, বি্খ-জগ্], অর্থান সরধবত্রগন্ভ] । 

অর্থাৎ ভীহার! অতাগত হইয়া যন্ত্র হব্যাঁদি 
লান্ে বং তৃপ্ত হউন এবং আমাদিগকেও পরিতৃপ্ত 

হু-্হুঙ্গায, অন্তি-্বিদ্ঁমান ূ 

দ্যোঞ্মদিতি, অন্তরিক্ষ অদিতি, মা 
পিতৃ-দুত্র সম্বন্ধ অদ্দিতি, সমস্ত দৃশ্য 

পদার্থই অদিতি, মনুষ্য জ্কাতিমুকি অদিতি 

খু এই মন্ষেব দ্বারা সাঞুকাধ্য অনুষ্ঠানের জন্য 

সমস্ত উত্জরিযাদির দৃঢত! প্রার্থনাপূর্ববক (জরাশুন্য) 

পরমাঁধূ জার্থিত হইল | 

গপ্পরর্বকাঁলে শবৎ ধতুতেই বর্ধ-সমাস্তি হইত 

এবং হেমান্তে গববধারস্ত হইত। আরও ম্মরণীয়-- 

গে, তৎকালে আশ্বিন কার্তিক এই মাঁসছবয়ই শরৎ 

ছিল ও তৎপয়ে অগ্রহায়ণ হইতেই হেমস্ত ও 

হায়নাপ্্ত হইত | এই জন্য শ্রুতিতে সর্বত্র €শরদ: 

শতং* অথবা «“শতং হিয়া, শ্রুত হয় । 

1 অর্থাৎ পুত্রগণগ স্খর্ন অপরণপরের পিস! 

হইবেন বা হইবার বং প্রাপ্ত হুইরেন। ফুলে 
রই মন্ত্রে পৌর সুধদর্শনপর্যভও শ্রর্থিভু হইল ' 
 পূরধ-প্রারথিত সমস্তই এ ম্ সপ অলাইল | , 



$২০ 

কিছু জন্ি্নাছে বা জন্মিষে সমন্তই 
অদিতিষ্জ ॥ ২৩ 

[ অশ্বস্তোম ]+ 

২৪---৪৫ কণিকা । 

চনুর্থিংশ হইতে উনচত্বারিংশ পর্য্যস্ত 
ষোড়শ অশ্ব-স্ততিমন্ত্রে হোম করিবে অন- 

স্তর ছয়টি মন্ত্রে অ্খের স্ততি পাঠ মাত্র 
সম্পৃঙ্গ করিবে অথব| চতুধর্নংশ হইতে 
পঞ্চচত্বারিংশ পর্য্যন্ত ঘ্বাবিংশতি মান্ত্রেই 

হোম করিবে-_ 
আমরা যে অদ্য, দেবাংশে 

সম্পন্ন ও দেবতাদিগের তোষার্থই 
শরীরত্যাগী এই যজ্জীয় অশ্বের বীর্য্যাদি 
বর্ণনাপূর্ধক গুণগান করিতেছি: 
ইহাতে যেন মিত্র, বরুণ, অর্ধযমা, 
আমু, ইন্দ্র, খভুক্ষা ও মরুদ্- গণ-_ 
ইহার। কেহই আমাদিগকে নিন্দ না 
করেন ৪ ২৪ (১) 
কালে বিপ্রগণ, নির্ণেজনেণ' সংস্কৃত 

এবং রেক্ে প্রাহৃতঃ অশ্থের মুখসমীপে 
১১১১১১১১১১৩ 

'ঞ অদিতি শহর অর্থ অথগনীয় ব| অবিনশ্বর 
শক্তি , চয়াচয় সমন্তই জবিন্বরশক্কি-সভ্ভত চুতরাঁৎ | ' 
সঙ্গস্তই অবশ্য বিনে, তবে নামরূপমান্র বিনশবর 

এভাবতা দীর্ঘ স্যার দুল 'লালারিত হওয়াই বা 

কেন + এবং সৃতযুতেই ক য় সি? এই মই সাংখ্য 
মন্তের অর্ধাৎ পরিণাহযাদের উত্পাদক | পু 
+-ক্বান। ১ হজদনিপ্ী হয়নি খের কেশ ও 

যজর্ধেদ সৎছ্ছিভ1 | ত্৫ জৎ 

রাঁতিঞ গ্রহণ করেন-। তৎকালে বিশ্বব্ূপ 
হত্রাউণ অজা ও ইঞ্াপুষণ নঙগনক 
সুগল: দেবতার প্রি খাদ্যও$ মে মে 

করিয়া তথায়উপস্থিত হইয়া] খাকেহ৫(২) 

পৃষা দেবতার ভাগ ( সর্ব্বদেবতারই 
মনোহর খাদ্য ) এই ছাগ, বেগবান্ 

অশ্থের অগ্রে অগ্রে নীত “হইয়া থাকে, 

এই জন্যই ইহা অর্থের সহিত ত্ইট- 
দেবতার অতিপ্রিয্ পুরোডাশ এবং বউ- 

ব্লেবতাই যজ্ঞের কীর্তি বিস্তারার্থ ইহাকে 
প্রীত করেন £ ২৬ (৩) 

'ঘত্কালে খত্বিকৃ্গণ, খাডু-অনুলারে 

দেবগতি এই অশ্বকে বারত্র়্ পর্য্যমি- 
করণ করেন, ততকালে পুযাঁর ভাগ অজ 

অগ্রে অগ্রে আলিয়াই (মে মে শব্দ 
ঘবাব] ) যজ্ বৃত্বাস্ত সমস্ত যেন দেবগণকে 
জ্ঞাপর্ন করিতে থাকে ॥ ২৭ (8) 

ছে হোতা, অধ্বষুযু* প্রতি প্রন্থাত, 

আমীধ্, স্তোতা, প্রশান্ত ও সর্ববধিদ্য 
ব্রক্মা ! তোঁমর1 উদৃশ অস্বে অলঙ্কত 
চিত 5 0 সা 
পুচ্ছে ছুবর্ণ মুক্তাদির ঝালর স্থহন্তে গাঁখিয়! দিযা 
থাক্ষেন, তাছাকেই রেক্রে কছে। ৬--রাতি শবের 
সাধারণ অর্থ দান, এস্থলে রাত্রি হত“শেষ আজাঃ 

শক্ত, ঝ$ধানাূপ ঘ্ীয়অস্বেরখাদ্য বুঝিতে হইবে । 
$ অস্থিদেব্তার জন্য মে ছাঁগটি অক্ষিত থাকে 

সাহা চিত্রবর্ণ ক্ুষঃও্রীব, এই জন্য তাহাকে দিবখরূপ 

কহে এবং উহাকে লঙলটে বন্ধন ফরত অর্খের 

পুরোভাগে জুতরাং পূর্বদিকে লইয়া যাইতে ছয়। এই 
আনাই হী হ নামেও জভিহিক্ক | 

$ ইট নাভিতে বর্ধন হুক অজ । 



৩৪ ক 

যজ্জের স্থার বহুস্তী নদী সকল পরি- 
পূর্ণ'কর ॥ ২৮৫) 

বাহার! যুপপের জন্য তরুচ্ছেদ করিয়া- 
ছেন, ধাহারা যুপকাষ্ঠ বহন করিয়াছেন, 
এই অশ্ব যৃপের জন্য কান্ঠ তক্ষণ পূর্বক 
চষাল নির্মাণ করিয়াছেন, এবং যাঁহার! 

এই অশ্ব-নাংসস পাকের জন্য কান্ঠ আহরণ 
করিয়াছেন, তাহাদের সকলেরই উদ্যম 
সফল হউক ॥ ২৯৬) 

বাত পৃষ্ঠ এই অর্থ; দেবগণের আপ! 
পূর্ণ করুন এবং আমাদের জন্য যে 
মনোমত ফল স্থিরীকৃতই. রহিয়াছে 

তাহ! স্বপ্নংই সমাগত" হউক । দেব- 
গণের পুণ্ির জন্য যে অশ্ব বন্ধন 
করিয়াছি, বিপ্র খষিগণের অবশ্যই তাহা 
অনুমোদনীয় ৫৩০ (৭) , 
এই বেগবান্ অশ্বের যে দা, লন্দান, 

শীর্ষণ্য। ও রশনা রর্জর্ণ* এবং ইহার মুখে 
প্রত তৃণ/-_-এ দমস্তই দেবগণের তুষ্টিরর 
জন্য হউক ॥ ৩১ (৮) 

এই অশ্খের যেকিছু ক্রবিষ? মক্ষি- 
কার! শ্বদন করে, যাহা কিছু শ্বরুত্ে+ 

যাঁহার পৃষ্ঠে আরোছণ করিতে সকলেই-কামনা 
করে, তাহাফেই ৰীত-পৃষ্ঠ কছে। 

+দাম-আীবাবন্ধন। নন্দান-মুখবন্ধন | শীর্ষধ্য 
শরোবদ্ধদ ! রসনা্মকটিবন্ধন। 

[ক্রুবিহ্, শঙ্ষে ঘনীভূত মোংসধৎ) শোশিভ। 
+ শবকুস্হাঁড়িকাঁঠ, প্হিতি-শিশ্ছেদনা ও 

[মিতা -*শিঃশ্ছেতা | 

মাধ্যন্দিনী শাখা । ৪২১ 
বা শ্বধিতিতে লিড হয়, এবং' যাহ। 

শমিতরি হস্তে বা নখররৃন্দে থাকে, 

তৎসমস্তই দেবগণের তুষির জন্য হুউক 
॥ ৩১ (৯) 

ইহার উদশ্ম-মধ্যগত যে দকল উবধ্য* 
নির্গত হইতেছে এবং আম মাংসের 
যে তুর্থঙ্ক, শমিতা প্রভৃতি যজ্ঞকর্ম- 
চারীরং তৎসমস্তই হন্দররূপে সংস্কৃত 
করুন, পরে ইহা! পবিত্র হইলে ইহাকে 

হসিদ্ধ করিয়া পাঁক করুন ॥ ৩২ (১৭) 

অশ্ব! নিহত তোমাৰ, থণ্খণ্ডীকৃত 

1ংস শুলে গ্রথনপূর্ধবক অগ্নিতে পাঁক 

টে উহা হইতে যে উদ্বা নির্গত 
হইবে, তাহা! যেন সমিতে বা তৃপাদিতে 
পতিত সুতরাং নষ্ট বিবেচিত ন! হয় ! 

প্রত্যুত উহ! ত্ব্দীয় মাংসাভিলাষী দেব- 
"গণকেই প্রদত্ব বলিয়া * বিবেচিত 
হউক ৩৩ ॥ (১১) 

যে প্রবীণ পাঁচকগণ, দৃষ্টি পরীক্ষায় 
অশ্ব্মীসের হুপরিপকত উপ্লব্ধি করেন 
বা (তেতোধিক প্রবীণ) ধাহার। গন্ধ. 

পরীক্ষাতেই মৃপরিপক্ষতা বুঝিয়! 'গ্নি 
হইতে নামাইতে আদেশ করেনঃ 
(অধিক কি) সাহারা মাংস ভি্ষার্থ 
উপাসনা ফরেন, ভাছাদেরও উদ্যম 

আমাদিগকে প্রীত করে ॥ ৩৪ (৯২) 
১১০০১ 

* আঁমাশয়ে স্থিত আপরিপ ভঙ্গি তৃণাদি 



৪৭৭ যজুর্ষেদ যৎহিত।.। ২৫ ক্ষৎ 
পর ০৯০৬৩ 

মাংস্পচনী উখাতেঃ মে দৃষ্টি-পরীক্ষা, | পান১ ও ঘাসছোজনৎ পর্য্যস্তও দেষ- 
যুধাসেচন করিবার উপযোগী যে পাত্র 
সকল, অনস্ভর তাহ! হইতে বাষ্প বিনি 
গত ন! হয়_ এই অভিপ্রায়ে উথা মুখে 
স্থাপিত অপিধানা৩ এবং »এইরূপে এ 

₹স চরুপ্রস্ততহইলে হুদয়াদির মাংস , 
পরিচায়ক অঙ্কগুলি৪ অধিক কি* সুনাঁ- 
গুলি৫ পর্ধ্যস্তও অশ্বকে অলঙ্কত 'করিয়! 
থাকেড ৪ ৩৫ (১৩) ৭ 

ইট, বীত, অভিগৃর্ত, বহটুকৃত৭ অশ্ব- 
মাংস, দেবগণ সাদরে গ্রহণ করেন 

অতএব এ মাংসের পাককালে অমি 

যেন ধ্বনি না! করেন, ধ্বনি করিলেই 
উখা! ভ্রাজন্তী ধুমগদ্ধি জত্ঘি৯ হুইয়! 
সমস্ত পাক নষ্ট করিবে ৪ ৩৬ (১৪) 
মেধার্ঘরক্ষিত অশ্বের নিকষ মণ, নিষদন১, 

বিবর্তন১১ ৪ পড়্বীশ১২ অধিক কি তদদীষ 

১ মাংস পাক করিবার উপযুক্ত হাড়ি! 

২ হাথ! বাউলী প্রভৃতি । ৩--চকনী। 

$ বেভসনির্ট্মিত বন্ধনি বিশেষ । 

£ 'পঞ্চহৃন। গৃহস্থসা, চুজী পেখণী ইত্যাি। 

৬অর্থৎ অশ্বমাংস পাকের উপযে।গী হইবাথাকে। 

“৭ ইউম্পপ্রয়ান্ধ দ্বারা লংস্কৃত ) বীত-ুআত্বী 

ছার! পর্য্যপ্বীকৃত। অভিগূর্ত-যেংজামহ দ্বার! 

ভ্াগর্ভ। বষট্ক্ত-বযুটকার দ্বার সংস্কত । 
"৮ তিভাপে জলাভাষ জন্য সিম লিম্ প। 

ধুরগন্ধি ধোয়াটে । জাত অাক1। ডাদভী পোচ্ছা 

ঈভ্রম্ণস্ছান। ১* থাকিখার স্ক্যন। ১১লু$স 
স্থান। ১২ পাদবনস্ধুর স্থান 

গণের প্রীতিকরও ৪ ৩৭ (১৫) 

অশ্বের তে অর্ীবাস্ কেশর ও 
পুচ্ছে গ্রথিত 'ছৃবর্ণাদি এবং] সন্দান ও 
পড্বীশ, তাহাঁও দেবগণের হৃদয়কে 

সুদীর্ঘ করে ৪*৩৯(১৬) 

অশ্ব! তোমাকে বেগে” দৌড়াইবার 
জন্য যে পাবি” বা ' কশাধাত দ্বার! 
পীড়িত করা হইয়াছে তোমার সেই 
কেশ সদ্য, যেক্গপ অমির উততাপে শ্রুক্ 
হইতে হুবি নি£শেষে নিষ্কাশিত কর] যায় 
সেইরূপে এই মন্ত্রে তোমার অঙ্ক হইতে 
নিফাশিত করিতেছি | ৪৯ (১)' 

দেবগণপেব প্রিয়খাদ্য বেগগতি অশ্বের 
চতুন্ত্িংশৎ বঙ্কীৎ আছে (প্রাণবিয়োশে 
তৎসমস্তই বায়ু ও রসাদির চালনা- 
ভ'বে মন্ধ,বিশিষ্ট হইয়াছে; হে বিশস্তঃ ! 
তৎসমস্ত গাত্র গ্রন্থি গ্রন্থি ক্রমে কোন 
বঙুক্রীর কোন নাম ? তাহ। ঘোষণাপুর্ব্বক 
খণ্ড খণ্ড করতঃ অচ্ছিদ্র কর» ॥ ৪১ (২) 

১ জল পানের স্ছান। 

২ ইহাঁও ঘাদ ভোজনের ্ছনউ বুঝিতে হইবে । 
৩ যজ্ঞ শেষ হইলেও মগুপগত অশ্বের দ্ানগুলি 

দেখিযাঁও তুষ্টি হয় 
৪ পৃষ্ঠ আবরণ (চারজামা )। 

৫ উভয় পারের অঙ্িগুলিকে বওভ্রটী কহে, উহ! 
অস্বের ঞ এবং অঞ্গারদিক্র ২৩টি থাকে । 

৬ ছি স্থান অস্ত বায়! উদ হুরিলে ছুত্ঠরাৎ 
আঅচ্চিেক নাধিত হইকে। 



৪৭ কৎ মাধ্যন্দিনী শাখ|। ৪২৩ 
কালই একমাত্র অশ্থের বিশক্1% এবং 

দ্যাবা পৃথিবী এই উভয়ই তাহাব যস্তাণ' । 

হে অশ্ব । তোমার যে যে অঙ্গ খণ্ড থণ্ড 

করিলাম সেই সেই অঙ্গ কাল-প্রাপ্তে 

হুবনও করিতেছি ॥ ৪২ (৩) ৮ 

হে অশ্ব ! স্বধিতির দ্বার তোমার শবীর 

খণ্ড খণ্তীকৃরতী হইতেছে, ইহাতে এই 
অবশ্যঙ্গামী শরীরের জন্য তোমার আত্ম! 
যেন অনুতণ্ড না হয়! বিশস্তাও যেন 
লোভ-পরবশ হইয়! (খগ্াধিক্য, করণাঁ- 
শয়ে) অযথেচিত (সুতরাং) বুথ! 

অচ্ছিদ্বেগাত্রও খণ্ড খণ্ড ন! করে ॥ ৪৩, (৪) 

অশ্ব । ইহা! তোমার মৃত্যু নহে হ্ৃতবাং 
আমাদিগঁকর্তক ইহ! হিংসাও নহে) 
তুমি এই শরীব ত্যাগ করিয়া সুন্দর 
পথে দেবলোক গমন কবিতেছ, যেবপ 
রাসভকে বহন করণার্থ জ্ন্দরবথে বেগ- 
বান অশ্ব যোজ্িত হয, 
তোমাকে বহন কবণার্থ পৃষতী ঘোটক- 
দয়যুক্ত দৈবত বথ প্রস্তুত রহিয়াছে 
॥৪৪ (৫) 

অশ্ব! এই সমস্তই অন্দিতি স্থৃতরাঁং 
তোমারও বিনাশ নাই অতএব আমাকে 
অনপরাধী জানিয়া স্থন্দর গো সমূহ 
অস্ববৃন্দ' বনুতর পুরুষ সম্ভতি এবং 

* অর্থাৎ আকাশে কিছুই ঘটে না, যখন যাহা 

ঘঠে তখনই তাঁহার কাল বুষ্িতে হইবে অথব! 
এই যজ্ঞকালে অশ্বীজ হবন » এইজন্য অশ্ব- 

হুনন কন! হুইধাছে অভ পটু ষ্তীষ খু কালই 
হননের প্রতি.কা রণ, আমরা “উব্তরকষসতত্র। * 

1 হাঁড়িকাণষ্ঠাদিক ব্্বও বুখণ; উপলক্ষমাত্র । 

£ এইটুকু উপহাস ঘোঁধহয় ? 

গ্লেইরপ |, 

বছ-জন-পোষণোপযোগী ধন প্রদান কর 
এবং বহু-হবিঃ-প্রদান কার্যে প্রতী আমাকে 
ক্ষাত্র বলও প্রদান কর ॥ ৪৫ (৬) 

৪৬,৪৭ কণ্তিকা। 

অন্তর লৌহপাত্রের দ্বার! অশ্বলোহিত 
হোম করিগ্। এই কণ্ডিকোক্ত মন্ত্রত্রযে 
এবং উত্তব কণ্ডিকো্ত মন্ত্রত্রয়ে সাকল্যে, 
ছষর্টি আহুৃতি, প্রদান করিবে-_ 

এই সমস্ত ভূবন ও ইন্দ্র এবং অপরাঁ- 
পর সমস্ত দেবগণকে এই আন্তি দ্বার! 
বশ করিতেছি ॥ ৯ 

আদিত্যগণ ও মরুদ্গণের সহিত সগ্রণ 
ইন্দ্রদেবু "আমাদিগকে তেষজ প্রদান 
করুন ॥২ 

আদ্দিত্যগণের সহিত ইন্দ্র প্রপক্ন 
হইয়া আমাদিগকে যজ্ঞ, নীরোগ শরীব 
ও প্রজ। প্রদান বরুন ॥ ৩ (৪৬) 

হে অগ্নে! বরণীয় তুমি আমাদিগের 
সমীপস্থায়ী হও, ভ্রাতা হও এবং কল্যাণ- 
কর হও ।১ 

হে অগ্নে! ভুমি বহ্থ* নামে সিদ্ধ 
বন্থ-বর্ষক রূপে আমাদিগের সহিত, সচ্মি- 
লিতুহও,_গ্র্যতিমান্.বন্তপ্রদ্দান কর । হ 

হে প্রদীপ্ত, সর্বদীপক, অগ্নে! এই 
খস্তিক গণের জন্য তোমার নিকটে নিত্য 
“্থ প্রার্থনা করি ॥ ৩ (8৭) 

*. *( অশ্বমেধক প্রকরণ সমাপ্ত ), 

৬ এই রত এক নর সর্তাবিংশত দিনে সম্পন্ন 
কন্তিতে ছয়। এ নর 

*.1উনভ্রিংশ অধ্যাধটি সমন্তই এই অশ্বমেধ শ্রক 

রণ্যেঞ হোম মন্ত্রে পুর্ণ হুতর'ৎ সই অধ্যা্সটি সম- 
গ্রই ইহার পরিশিষ্ট স্ববপ জানিতে হইকে। 

ষজ্ব্বেদীয় মাধ্যন্দিনী শাখার মন্ভা?গ পঞ্চবিৎশ আধা সমান্র। 
৫৫ 



(পরিশিষ্ট ভাগ*) 
ঙি এ 

অথ বড্বিৎশ অধ্যায়। 

১ কণ্ডতিকা। 

ছে অগ্নেও পুথিবি! তোমব! যেরূপ 
পরস্পর সন্গত, ইহটব সহিতও আমাব 
সেইরূপ সন্নতি হউক। হে বাষো ও 
অস্তরিক্ষ! তোমর1 যেরূপ পরম্পব সম্নত, 

ইহার সহিতও আমার সেইরূপ সন্নতি 

হউক । হে আদিত্য ও দ্যুলোক! তোমর! 
যেন্ধপ পরম্পর জন্গত, ইহাঁব সহিতও 
আমার সেইরূপ সম্তি হউক। হে 
আপ ও বরুণ! তোমব! যেরূপ পরম্পব 
সম্মত, ইহার সহিতও আমাব সেইরূপ 

সপে পপি ও 

* গ্রন্থারস্ত হইতে পঞ্চচবিংশ অধ্যায়ে যথাক্রমে 

ফর্শ পৌর্শমাল, পিতৃযঞ্ঞ, অঙ্গিছ্োত্র+ উপস্থান, পণ্ড, 

চাতুর্মাস্য, অগ্নিষ্টোম, বাজপেয়, রাজসৃত্ন, আ্লিচয়ন, 

সৌহ্রামণি ও অশ্বমেধ--এই পমস্তভেবই অধবযু্ণবৃত্য 

বিহিত হইয়াছে অতঃপর এই (২৬ শ) অধ্যায় 

হইতে উনচত্বারিংশাধ্যায় পধ্যস্ত দেই সফল অন্ত 

হিহিদ্ত হইবে, ঘাহানের বিলিয্লেগ, সকল যজ্ঞেই বা 

ক্ষিশেষ বিধানানুলানরে বঙ্ঞধিশেষে ফলর্বিশেষ 

কাঁমনার,আ[বশ্যক অতএব এই এচছুর্শ অধ্যায়কে 

পরিশিষ্ট ডগ বশাসাইছেপায়ে। 

সন্পতি হউক । ছেদেব' পথ-স্ববপ সপ্ত 

নংসৎ এবং অষ্টমী ভূতসাধিনী বুদ্ধি কে 
আমার অধীন কর ॥ এই সমস্ত হইতে 
আমীর সম্যক্ জ্ঞান উৎপপ্ন হউকা। 

» পৃথিবী, অস্তরী ক্ষ, ছ্য ৪ জল - এই চাবিটিস্ান। 
পৃথিবা লোকের অস্তর্দেবতাঁ অগধি, অস্তরীক্ষ লোকের 
অস্তরদেবতা বাসু ছালোকে অন্তর্দেবতা আদিত্য 
এন্বং জললোকের + সমুস্্রধাতের ) অস্তদে বতা বরুণ 
(জল) । যদ্দিও, অগ্সি সর্ধজই আছেন তথ পি 
পার্থিব বস্তকে আশ্রয় ন। করিষ। তাহার দিতি 
অসপ্তব এবং ফোন পার্থিব বন্তই (অধিকাংশতঃ) 
অগ্থির জন্ব ধ্যতিরেকে থাকিতে পারে না, এইকপ 
জান্তরীক্ষ ও বায় প্রভৃতিব । অতএব ইহীণদ্বিগকে 
আশ্ররধাশ্রধী ত বেঁ বা উপকার্যপকারী তাবে পূর- 
স্পর সনভ-্নিভ্াসব্বদ্ধ বলিতে হয! ইন্াৰ 
সৃহিতও অর্থাৎ সভূভ সর্বত্রস্থাথা এছ. পরব্রচ্দেব 
সহিভও মেহজপ সন্ত নিত্যলন্বন্ধা আছেই, 

তাহারই ক্ষ,ট জ্ঞান অর্থাৎ স্পটতঃ নিঃসংশয 
উপলব্ধি প্রার্থনীষ। 

1 সংদৎশবের অর্থ স্ভান, এক্ছানে বুদ্ধির অনুষ্ঠান 
স্থান চক্ষু (১) শ্রোত্র (২) নাদিক। (৩) রসনা (8) 
বাক (৫) পার, (৬) ও উপস্ছ (৭) ছুর্দম্য এই সপ্ত 
ইন্সিয বুঝিতে হইবে এবং এই সপ্ত স্থান দ্বারই 
বুদ্ধিব গতি ব্যস্ত হয অতএব হইহাদিগকে পথও 
বল! যায় আর এই সপ্ত তৃত যাহার সাধন-কাধ্যানু 
্ানের করণ সেই বুদ্ধিকে হুতরাৎ ভূতসাধনী অঙ্টঘী 
বল! যাঁয় | উক্ত অঙ্টক আদর স্বাধীন ভাবে প্রযুক্ত 
করিতে পারি না বরং তাহাদ্েরই অধীন হইয়া! 
পাপকার্য্ের অনুটান করি, দেই অন্যই লম্যক্আন 
অর্থাৎ যাহা হইতে উত্রু্ট নাই ঈঘুশ জ্ঞান 
স্বাহাতে ব্রন্ের শক্ষাৎ্কার হয়, স্/ছা ল।ভ করিতে 
সমর্থ নঙ্ছি, যদি এর অর্টিক 'আমাদি্গের অধীন 
হয, তা] হইলে, পাপদ্থার্হাির অনুষ্ঠালঠভাবে 
নিশ্চল চিত দ্ষত্রে কাছেই উড়্রগ। লঙভগান লমুৎ 
পন্ন হুষ। 



৮ কৎ মাধ্যন্দিশী শাখা ॥ 8২৫ 

২ কণডিকা। 

হে দেব ! “আমি যেন,--কি ত্রাঙ্ষণ, 

কি ক্ষত্রিয, কি বৈশ্য, কি শূদ্রে, কি আত্মীয়, 

কি অনাত্বীয়, কাহাকেউ] অকল্যাণ বাক্য 
প্রয়োগ না করি এবং দেব-প্রদ গুরুর অন্ু- 

কম্পাব উপযুক্ত প্রিয় হই" এই কাম- 
নাটি আমার ফল হউক,_ইনি* আমাতে 
উপস্ছিত হউন শ* ৯২ 

৬কগ্ডিকা। 

এই কথ্ডিকার প্রথম মন্ত্রে বৃহস্পৃতি- 
সবে বাহ্ম্পত্য গ্রহাভিমন্ত্রণ এবং দ্বিতীয় 

মন্ত্রে উপযামে উহা! গ্রহণ ও তৃতীয় মন্ত্রে 
যথাম্থান উহার স্থাপন করিবে-__- 

হে বৃহস্পতে ! যে ধুন, আর্ধ্যগণের 

উপযুক্ত, কণ্খঠগণের নিকটে ছ্যুতিমান্ 

এবং যাহ! অন্তর্কবলের উৎপাদক, সত্য 

পথে উৎপাদ্য সেই বিচিত্র ধন ( জ্ঞান.) 
আমাদিগের অন্তঃকরণে নিহিত কর। ১ 

' হেগ্রহ! তুমি বৃহস্পতি দেবতাব 

তুষ্টির জন্য এই উপয়ামে গৃহীত হুই- 
তেছ। ₹ 

এই তোমার স্থান, বৃহম্পতি দেবতার 
উদ্দেশেই তোমাকে স্থাপন করিতেছি । ৩ 

শপ সাপ 

শী ইনি অর্থাৎ সর বিরাজ বর্ম । 

1 অর্থ আমাঁে শহর গুটিরবিদর্যমানত আমি 
খেন লাক্ষাৎ উপপন্ধি করিতে পক্ষম হই 

৪,৫ কণ্তিকা । 

এই কর্ডিকাঁঘয়ের প্রথম এন্তরথর়ে 
গোসবে এন্ড গ্রহাভিমন্ত্রণ ও দ্বিতীয় মন্ত্র 
দ্বয়ে উহ! উপযামে গ্রহণ এবং তৃতীয় মনত্র- 
ঘয়ে'যথাস্থান্ে স্থাপন করিবে ৬. 

হে রশ্বিমন্ ইন্দ্র? আঁগমন কর, 
বহুকর্মীন! উৎকৃষ্ট শ্রাব ঘারা অভিথুত 
সোমরস পাঁন কর । ১ 

(দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্র পুর্ববৎ কেবল 
বৃহম্পতির পরিবর্তে ইন্দ্র)। ২, ৩ (১) 

হে ,মেঘহন্ ইন্দ্র! আশগমর্ন কর, 
হে বহুকর্ান্! উৎকৃষ্ট গ্রাবদ্ধার! অভি- 
যুত সোমরস পাঁন কর। ১ 

( ছিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্র পুর্ববব )। ২ 

৩ (২) 

৬,৭১৮ কণ্তিকা । 

যষ্ঠাঁদি ককাত্রয় বৈশ্বানরীয় পুরোনুবক্য! 

লত্য জ্যোততির অধিপতি, সত্যবাঁন্ঃ 
বৈশ্বানরা দেবতার সমীপে আমরা অত 
ঘর্শঞ্ প্রার্থনা করি । ১ 

(দিতীয় মন্ত্রে উপযামে গ্রহণ ও তৃতীয় 
মন্তে স্থাপন পূর্ববব কেবল ইন্জের প্রপ্ি' 
বর্তে বৈশ্বানর )। ₹* ৩ (১) 

ভি অভিমন্তরণ, গ্রহণ ও *স্থাপন পুনঃ অপার মঙ্ছে 

অভিমন্্ণ, গ্রহণ ও স্থাপন হইবে । 
৪ বিনি সমক্ত প্রানীর ছিভবারী, অগ্রি। 
£ প্র শবে যৌজ ও বৃষ্টিধাঁর। উভয়ই ছয় 



০০৬ 

আমরা যেন বৈশ্বানর দেবতার শুভমতিতে 
গৃহীত হই? যেছেতু তিনি এই সমস্ত 
ভুবনের প্রকাশক এবং আশ্রয়ণীয়,বৈশ্বানর 

এই স্থান (ভূুলোক ) হইতে প্রকটিত 
হইয়া এই সমস্তই প্রফাশাদি দ্বারা 
উপকত কবেন এবং যিনি আমাদিগের 

'ছিতার্থ সতত যত্ববান্ সেই সূর্য্যও তীহারই 
রূপান্তর মাত্র ॥ ১ 

(দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্র পৃরব্ববু)। ২১৩ রহ 

আমাদের আবাহন উকৃথে আহুত, 
বহুদূর-ব্যাপী, বৈশ্বানর, অগ্নি আমাদের 
কল্যাণের জন্য আগমন করুন । ১ 

(দ্বিতীয় ও তৃতীব মন্ত্র পুর্বববৎ )। ২,৩(৩) 

৯ কণ্ডিক।। 

যে অগ্নি ফাধি,ক পবমান,ণ" পঞ্চজন্য. ৫. 
ও পুরোহিত - বলিবার উপযুক্ত, 

* তাদৃশ অমির সমীপে আমরা মহাগয় + 
প্রার্থনা করি । ১ 

(দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্র পূর্ব্ববৎ কেবল 
বৈশ্বানরের পাববর্তে অগ্নি এতাবম্যাত্র 
বিশেষ )। ২১৩ 

* প্রকাশক! 

বজুর্ধেদ সখাহতা । 

| পরব্রকারী । 1 চতুর্বর্ণ ও _ 

২৬ অং 

১* কণ্ডিকা । 

বন্তরহস্ত, %* ষোড়শী, 1 মহান্ ইন্দ্র 

আমাদিগকে শর প্রদান করুন এবং 

আমাদিগের ঘেষ্টা, পাপকে + নষ্ট 
'করুন। ১ 

(দ্বিতীয় ও'তৃতীয় মন্ত্র পুর্ববব, অগ্নিব 
পরিবর্তে মহেন্দ্র এইমাত্র বিশেষ )। ৮+৩ 

সি ্ 

১১--১৯ কঞ্থিকা। 

'একাদশ হইতে উনবিংশ পর্য্যন্ত নয়াট 
কণ্তিক। স্বাধ্যায় মন্ত্র 

যে দেবতা আমাদের সকলেরই জ্ঞান- 

চক্ষতে দর্শনীয়ধিনি সম্পত্তি সন্বদ্ধে সক- 

লকে অভিভব' করিয়াছেন, যিনি অন্ন 

পানাদি সম্বন্ধে সদাই মোদমান (পরিতৃপ্ত) 
আছেন/ সেই অতুল এশ্বধ্যমান্ পরম দেব 
তাঁকে, আমরা, ম্বসবে বিদ্যমান ধেনুগণ 

যেরূপ বগসগণকে আহ্বান করে, সেই 

জ্ধপ আহ্বান মাত্রেই ষ্ঠাহার স্ততি 
সম্প্ন কবি 10১) 

০ রি অব্যর্থ যন্্ বিশিষ্ট । 1 ফোডশকলা 

বিশিষ্ট অর্থাৎ পূর্ণ | 1 এস্ছলে পাঁপশব্ধে পাপকর্ণ্ম ব! 
পাপকর্টে মতি প্রেরক পাপপুরুষ বা পাপাস্ব! 
অনার্য্য  অথব স্বীয় শত্ুকেই পাপ বলি! গালি 
প্রদত্ত হইল। 

+. শ্বসর-চারণক্ষেত্র | অর্থাৎ যেরূপ চারণ- 
অনার্ধ্য এই পঞ্চপ্রকার মূনুষ্যেরই অর্থ।« নকলেরই , ক্ষেত্রে নায়াললন্ধ আহারাি-কারিণী ধেনুগণ 

প্রবোজনীয়। + হবনার্থব1 পান্ডার্থ সম্মুখে থাপ | আহারাদিকাঁলেণ, ঞ চারণক্ষেত্রেই অনায়াসলত্য 
লীষ। 4 বুহৎ অট্রাঁিকা পুবী॥ তৃণাদি ভোজী পরিরপাব্ম বসকে, অপর 



১৭ কৎ 

হে বিভাবসো !&% যাহা বাহিষ্ঠ, 1" 
অগ্নিনিমিত্তক %% সেই বৃহৎ যশ আমাকে 
এ্রঙ্ধান কর, ত্ব্দীয় সম্পতি ও ত্বদীয় অন্ন 
সকল, আমার পক্ষে, মহিষীর ন্যায় একা- 

ধিপত্যান্ুগত হউক । (২) ্ট 

হে অন্তরাত্মন্ ! সাক্ষাতকার হও 1 

তোমার তুষ্টির জুন্য আমরা এই গ্রকার 
ইতর বাক্য বলিত্বে যেন সমর্থ হই | যে, 

“হে অগ্নে! এই ইন্দুসমূহ খা দারা বৃদ্ধি 
প্রাপ্ত হও” ॥ (ও) 

হে দেব! তোমার খাতু সকল আমা 

দের যজ্ঞ বিস্তার করুক +1 তোমার 

ফোনকূপ উপকার্ষ্যোপকারক ভাবের সম্ভাবনা ন। 

খাকিলেও দৃষটিমান্্ে তৃপ্তিলাতের জনাই, অক. 
পট তাবে আহ্বানমাত্র করিয়াই শ্বীয়-কর্তবা- 

শেষত| সম্পাদন করে; সেইবপে আঁমর| সেই 
দেবতার কৃত চারণক্ষেত্র এই পৃথিবীতে, তাহা- 
রই নিয়মামূলার়ে অবশ্য প্রাপ্তব্য সুখ ছংখাদের 

তোগ কালেও তীছার নিয়ম অগ্রতিবিধেয় 

জানিয়াও এবং তাহ।কে সর্ধথা! পরিতৃপ্ত জানিষাণ্ড 

এভাবত। পরস্পর উপকার্ধ্োপকারক ত৭বার্থ আহ্বান 

অনাবশাক জানিবাও এবং ভীছাকে প্রদেষ বা 

ভাহার ভোষণোপযুক্ত শ্বী্ঘ সামর্থ্যের অভাব নিশ্চয 
আানিয়াঁও কেবল তৎলাক্ষাৎকারে পরমতৃত্তি লাড় 

আশবেই একমাত্র অকপট আঁহ্বানেই দ্বীব-কর্তৃব্য- 

শেবতা লম্পাদন করি। 

বিভাবনু-শ্রতাসম্পন্তি | 
+ দেশদেশান্তরে অভিশব নাম বছনফারী। 

£ অস্িতে আছতি ধদাননদি সবার! লমুৎপাদ্য । 
পু ইনু-লোম। 

মাধ্যন্দিনী শাখা । 8২4 

মাসসকল আমাদের হবি রক্ষা! করুক £! 

তোমার সংবগুসর আমাদিগের যজ্ঞ সমাপ্তি 
করুক ৭" এবং প্রজাও সর্বতঃ পালন 

করুকর্চ । (8) 

*গিরিশ্রেণীর উপহ্বরে + এবং, নদবী- 
গণের সঙ্গমস্থলে, + শ্বীয় স্বীয় সাধন 
বুদ্ধির প্রভাবে বিপ্রত্ব লাঁভ কব যাঁয় (৫) 

হুত আহুতি ধূমাকারে উর্ধগত হয়, 
পরে অস্তরীক্ষে জলরূপে পরিণত হইয়! 

পৃথিবীতে পু্নরাগত হয়, অনন্তর ভূমিতে 
অন্নরূপু পরিণত হুইযা প্রাণিগণের উদূর- 
সাৎ হয়, এবং প্রাণি-শরীবে রেতোবরূপে 

পবিণত হইয়। স্ত্রীযোনিতে প্রবেশ করে, 

কিছুকালে তথায় পু হইয়! পুনশ্চ প্রাণী 

রূপে ভূমিষ্ঠ হয় । (৬) 

যে দেবতার প্রভাবে উল্লিখিত ক্রমে 
সথষ্টি হইতেছে, সেই বরিবোবিৎ"? দেবতা, 

+ বঈস্তাদি খতু অনুঙারে্ট যেহেতু যন্ারপ্ত 
হইয়াশ্থাকে | 

প্রতিমাসেব প্রত্যেক দিবসেই যেহেতু 
হবি প্রদত্ত হষ। 

+ যেহেতু অশ্বমেধাদি ভ্রুতু দংবৎসরেই সমা* 
পনীয । 

$ অর্থাৎ ক্রু বিদ্ন বিলাশার্ঘ জাক্ষষ নী হয । 
-" বদরিকাশ্রম ও ভৃযীকেশ প্রভৃতি স্থলে । 

শ" গঙ্কানাথর সঙ্গম ও রীন্তাসঙ্গম প্রতৃতিষ্ছলে 
অর্থাৎ নিরুপত্রব,একাত্ত ও €নৈসর্মিক শোতাৰিসিষ্ট 

হলে! 

এই গঞ্চপ্রকার হটিভুম, এইজন্য পর্দীরকে 
শঞ্চায়তনও বলাধায়। 



৪২৮ বজর্ষেদ লঙ্হিতা।, ২৭ আৎ 8টি রিয়ার রি ১-১১:১০০৯১-১৫৫ ইটনা িড১1258 
বঙ্গনীয় ইন্দ্র“বরুণ ও মরুদূগণের তোষ- হে পাত্রীবন্, নেক্ট:, অগ্নে | যেহেতু 
খোপযুক্ত প্রভূত ধন বৃষ্টি করুন । (৭) | তুমি রত্বগ্রদ অতএব প্রার্থনীয়-_ঘে আমা- 

হেস্বামিন্! আমরা মানবীয় এই | দের এই ঘজ্জ অনুমোদিত কর এবং খাতু- 

সমস্ত ছ্যন্স প্রদান পুর্ববক একমাত্র তো- | দেবতার সহিত সোমরস পান কর। (২) 

মাকে. ভজন করিতে প্রস্তুত হুইয়াছি*(৮) |, ছুঁবিণ প্রদ অগ্নি সোমরণ পান করিতে 
আমরা, কি পুত্র পৌঁত্র সমুহ, কি 1" ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে নেইউ-ধিষ্য্ে স্থাপন 
গোপাল * কি অশ্বরদ্দ, কি দিপদ প্রাণী ক সোমাহুতি প্রদান করখবং অন- 
( দেবক সেবিকাদি ), কি চতুষ্পদ ("অবি, | স্তর তখাহইতে খতুগণকে সহিত লইয়া 
ছাগ, হস্তী প্রভৃতি ), সর্বপ্রকার পুষ্টি- | প্রতিগমন কর। (৩) 
সাধন বস্ত দ্বারাই পোষণীয় হেদেব | *হেইন্দ্র! ঈন্মুখে রক্ষিত এই সোম, 
গণ! আমাদিগকে খতুঅনুদারে বজ্ঞ | তোমারই, তুমি 'আগমন কর, প্রসন্নচিত্তে 
প্রাপ্ত করাও । (৯) ইহাকে চিরদিন রক্ষা কর, গ্েই যজ্ঞে 

-_ আততীর্ণ কুশোপরি আসীন হইয়া স্বীয় 
২০--২৪ কগ্ডিকা। উদ্দরে ইহাকে ধারণ কর । (8) 

বিংশ হইতে চতুরবর্বংশ পর্ধ্যস্ত পাঁচটি জাহ্বান-পরবশ দ্েবপত্থীগণ, নি্বালয় 
কণ্ডিকাঁ অগিষ্টোমে নেষ্ট-পাঠ্য যাজ্যা, | বিবেচনায় অব্র আগমন করুন, এই 
তগ্মধ্যে প্রথমটি প্রাতংসবনে নেষউ-চমস আস্তীর্ণ কুশোপরি উপবিষ্ট হুইয়া পর- 
যাগ; দ্বিতীয় তৃতীয়টি খতুষাগেঃ ,চতুর্থটি স্পূর বার্তালাপ করুন। এবং ত্বষ্টদেবত 
মাধ্যম্দিন সবমে নেই, চমসযাগে এবং | তাহাদের সহিত সেব্যমান হইয়া পরিতৃপ্ত 
পঞ্চমটি তৃভীয় সবনে নেষ্টচমসযাগে | হউন । (৫) 
প্রয়োগ করিতে হইবে-- 

হে অশগ্নে! ক্বিষ্কাম দেবপক্ধীদিগকে সপ 
এবং, স্বব্তীকে, এই যজ্ঞে আবাঁহন কর» 
তাহার! অত্র সমাগত হইয়া! সোঁষরস পান ২৫)২৬ কগ্ডিক1। 

করুন । (১) এই কঙ্ডিকাদ্য় জপাঁদিতে প্রয়োজ্য - 
সু হে সোম! ইন্দ্রদেবভার পানার্থ তুমি 
আরা দিন শিনারে হল ও বাগান অব | অভিযুত হইতেছ, ( ইহা জানিযা) সবাছু- 

অর্থাৎ €তামার কোোহবোরিশাই সর্বলোক- তম। আমোদকাররিপী ধারা রূপে ক্ষর্নিত 

হিতকর এই হজ্ঞাদির অহ্ষ্ঠান কঙ্গিরউছি + হও । (১) 



পক, ____ মাধ্ন্দিশীশাধা। ৪২৯ 
হছে মোম! ভোমার পানে দেবগণ 

রক্ষোহননে লমর্থ ছএন এই নিমিত্ই 
আমরা সকলে তোমার সম্পাদনে নিযুক্ত 
হুইয়াছি, তুমি এই সধস্থ স্থিত অয়োহতা 
দ্রোণেঃ শ্িতি কর। (২) 

যজ্ঞগৃছ 11 লৌহ (বাস্যাদি যন্ত্র) দ্বার! 

ভক্ষণ পূর্বক শনর্টিত কাষ্ঠমর পাত্র। 

+ নোমরস রক্ষা! করিবার কলশ । 

সস 

যজুর্বেদীয় মাধ্যন্দিনী শাখার মন্ত্রভাগের বড্বিৎশ অধ্যায় সমাপ্ত । 

অথ সগ্তবিৎশ অধ্যায়কষ। 

১--৯ কণিকা । 

প্রথমাবধি নয়টি কণ্ডিক! ইইকাপণ্ড | যাচ্ঞ1 করিতেছি ন/_তোঁমার পরিচর্য্যা 
প্রকরণে মমিধ্যমানও লমিদ্বতীর মধ্যকালে ; কাবী এই ব্রাঙ্গণগ্ুলি যশস্বী হউন।২ 
প্রয়োজ্য _ ছে অগ্রে। তোমাকে এই ত্রাঙ্ষণগণ 

হে অগ্নে! মাসে মাসে, খতুতে খতুতে | বরণ করিতেছেন এই বরণে তুমি শ্রামা- 
বৎসরে সংবসরে খধিগণ সত্য মন্ত্র দের কল্যাণকর হও,_-আমাদের অভিভব- 

দ্বারা তোমাকে বর্ধিত করিয়! থাকেন | কারী প্রতিদ্বন্রী ন্ট কর এবং জাভ্য-শুন্য 
অতএব দিব্য দিপ্ডিতে সম্যকৃণ্দীপ্ত হও,-- | হইয়। স্বগৃহে জাগ্রত হও । ৩ 

চতুর্দিক ও বিদ্িক সকল হপ্রকাশ কর।১1 হে অগ্রে! ইহাতে প্রস্থলিত হও, এই 
হে অগ্নে! সম্যক্ দীপ্ত হও মহৎ [.আবিক্ষারকগণ ইতিপূর্্রেও , তে]মপকে 

সৌভাগ্যের জগ্ঘ উত্থান কর এবং ইহাকে | এ প্রকারে আবিষ্কার করিয়াছেন (অতএব 
প্রবোধিত কর, এই উপসণুকারী যেন | ইহীরা ,তোম্ধার আবিষ্কারের অভিসন্ধি 

কলি না হএন.1 হে অয্নে অপরের হন্য- | আববগত] আছেন )এঁইহাদিগকে অবজ্ঞা 
০ হইন্ানের অনন্ত মই পঞ্চচিত্িক অনি] করিও না। অগ্নে! তোমার মাবিষ্কারেব 

লহ্ধী। জ্য নিযুক্ত আমাদের বল অব্যর্থ হউক 

পাশ? 



৪৩০ যজর্ষেদ সংহিতা । ২৭ অং 
এবং তোমার উপসগুকারী অহিংমিত | মানুষী ভীতি বিদুরিত করতঃ যাহাতে 
ভাবে ক্রমেই বৃদ্ধিযুক্ত হউন ।.৪ আমাদের বৃদ্ধি হয়, এব্সপ কল্যাণভাবে 

হে তয়ে! ক্ষত্রে স্বীয় আয়ু আরন্ধ আমাদিগকে প্রতিপালন কর়। ৭ 
কর, মিত্র হইয়। মিত্রধেয়ে থাকিতে যত্ব- হে বৃহস্পতে! সবিত:! ইহাকে 

1 বানু হও২ এবং অগ্নে! এই টি প্রবোধিত কর। যদিও ইনি আমাদিগ- 
যাগোপকরণ সমুদায়ের মধ্যে থাকিয়া | কর্তৃক সম্পাদিত হইতেছেন তথাপি ইহাকে 
রাঁজন্যগণের আছুতিস্থান হত দেদ্ীপ্য- সম্যক প্রকাবে সাজা দির আনাদের 

মান থাক। ৫ সৌভাগ্য বৃদ্ধির জন্ঠ ইহাকে বর্ধিত 
হে অগ্নে! নিহত কে অতিক্রম করিয়া ; কর,_-সমস্ত দেবগণ শ্রই কার্ধ্যে অনু- 

শ্রিধ কে অতিক্রম করিয়া» অচিতিৎ কে | মৌদন 'করুন।৮ 
অতিক্রুম করিয়া, অরাতি* কে' সুতিক্রম ইহলোকে অবশ্যস্তাবী যে লোকাপ- 
করিয়।, রত কর, অগ্নে! 
28 ডে কু বাদ, হে বৃহস্পতে ! আমাদিগকে তাহ! 

| হইতে মুক্ত কর। হে অগ্নে। দেবগণের 
প্রদান কর। ৬ ভিষক্ অশ্বিদগ়" কার্ধ্যত: আমাদের সৃত্যুভয় 

অনাধুষ্য,৮ জাতবেদা,৯ ট অনি ছর করুন। ৯ 
বিরাট,১১ ক্ষত্রত্ৃৎ,১২ হে অগ্নে! এস্থলে | 

| 
| 

দীপ্ত হও,__অদ্য সমস্তদিকেই আমাদিগেব 

১০ কণ্ডিকা। 

এইমন্ত্র পাঠপুব:সর ত্রহ্মচিস্তা করিবে-_- 

২ ধন্ধুলকল যেস্ছলে একত্র হএন তাহাকেই আমরা, স্ব: অন্বেষণ॥ করিতে করিতে 
মিত্রধের কহে, এ্থলে যজ্ঞ? এইসুলে মিত্রতা | অন্ধকীরেব পর পার-ন্বরূপ, সমস্ত দেব- 

আ্্বীকার পূর্বক যজ্ঞের উপকার সাধন করতঃ জীবন | গণের মধ্যে পরম দেলতা, সমস্ত দেব- 

ঘাপন ক। গুণের মধ্যে সূর্য্য ও সমস্ত দেবগণের মধ্যে 
৩ জীবধাতী। ৪ কুৎসিত্াচারী। জ্যোতি: দেই উত্তম পদার্থ প্রাপ্ত হই- 
€& চিত্ত সশন্য। *৬ কৃপণ| 

৭ অর্থাৎ আমাদের ন্দিঘাংলা, কদাচার, মহত! লাম ॥ ১ 

৪ কপথভ।গি পাপবুদ্ধি নষ্ট কর। 
১ পরাভৰ শুনা। ৯ বিজ্ঞ । £ অহিংসিত। | -_-- ___ ৭... 

১১ বিবিধপ্রকারে রাজনান। ১২ বলবান্ । মৃ্যুতয | 

সসপস্স 

১. অর্থাৎ আমাদের আয়াসে সমূতপন্ন হও । 



২ ক 

১-২২ কণ্ডিকা। *. 

একাদশ হইতে দ্াবিংশ পর্য্যস্ত দাঁদ- 
শটি থাক আগ্নেয়ী__ 

স্বমুখ ও পুন্রবৎ আদরণায় এই 
অম্নিব সমিৎ -উদ্ধা১ এবং শুভ্রদীপ্তি ও 

উদ্ধ।২ ও অতিশয ছ্যতিমতী ৷ ১ 
যিনি তমূনপাৎ,৩ অশ্ব, বিশ্ববেদ1,৫ 

ও দেবগণের মধ্যে বিশেষ দেবতা, তিনি 
যজ্বীয় মধু ও ঘুত বাছল্যে পথসকল 

সিঞ্চিত করুন । ২ 

নরাশংস,» স্বকৃৎ,৭ ,সবিতা,৮ বিশ্ব 
বার, হে অগ্নিদেব ! তুমি প্রীত হুইযা, 
এই যজ্ঞ, মধু পূর্ণ কর | ৩ 

অধ্বর ক্রিযাসকল প্রবৃত্ত হইলে এই 

বন্তিদেবতা স্বত ও নমস্কার দ্বার! স্তত 
হগুত অগ্নি:"ও আক সকলে ব্যাপ্ত হইবার 
জন্য সমাগত হুএন১১৯। ৪ 

যিনি প্রাণিগণের প্রধান সম্পত্তি, ষিনি 

'অতিশয় চেতনাবান্, যিনি অতিশয় ধনপ্রদ, 
সেই দেবতা এই স্নেই গুণবিশিষ্উ স্থন্দর 
অন্নের (তের ) মহিমা! উপলব্ধি করুন 

১ দীর্ঘ লেম্বা )। ২ ভক্ধগামিনী 

৩ মাহার শরীর অনশ্বর । ৪ বলবান্ +% সব্বক্ঞ। 
৬ অরগণের প্রশংসাভাজন। ৭ লুকাধ্যকাঁরী। 
৮ উৎপাদক । ৯ সকলের বরণীয়। 

১* এস্থলে অ্রিশব্দে (দ্ষেহ গুণবিশিষট ) স্ব । 
* ১১অর্থাৎ প্রথমে আলাশ,ন্য অঙ্গারাপ্দিময় থাকিয়া 
হব্যাদি লাঁছে কমে আলািশিহট হই! থাকেন || 

৫৬ 

মাধ্যন্দিনী শাখা । ৪5৬ 

এবং তিনিই এই অঙ্গের আযোব-জনকতাও 
অনুভব করুন৷ € 

যাহার্দের স্থিতি নিবন্ধন যজম্ানের 

এশবরধ্য সূচিত হইতেছে, ঈদৃশ বৃহদস্ত- 
রাল»১ দ্বার দেবীগণ পর্য্যস্তও এই 
অগ্নির ব্রত ধারণ করুনু। ৬ 

যোনিপ্রদেশেং স্থিত এই অগ্নির 
যৌবণ স্বন্ূপা লেই উষাসানত্ত1ঃ দেবী- 
দ্বয়, দিব্যবঙ্গেং আসাদের এই অধ্বর* 
যজ্ঞ রক্ষা করুন। ৭ 

হে দৈব্যা হোতাঁরা" দেবদ্বয়! তোমরা 
আমাদের এই অধ্বরকে উর্থ৮ কর,_“এই 
অগ্নিঞ্িহ্বাকে৯ প্রশংস। কর,--তভোমাদেব 

প্রসাদে আমাদের এই ইন্ডি১* হৃসম্পূন্ন 
হউক । ৮ 

আমাদিগকর্তৃক স্তয়মান, মহামহিম? 
ইড়া,১১সবস্বতী১২ ও ভাবতী১০নাঙ্গী দেবী- 

রয়, এই বর্হিআসন গ্রহণ করুন । (৯) 
ত্ব্টদেবতা, আমাদের নাভিতে 

১ অর্থ।ৎ প্রশস্ত । 
২ গাহপত্য স্থানকে ঘজ্ঞেক্ন যোনি কহে । 

৩ পড়ী। ৪ উষ্াওরাত্রি। ৫ অর্থাৎ রশ্বরীধ 
বলে । ৩ কুটিলভাব-শূন্য । 

*৭ অগ্ধি ও বাঝু। ৮ অর্থাৎ অপরাপর যা 

হইতে শ্রেষ্ঠ কর বা উর্ধফল লাভের উপার স্বরূগ কল্প 
৯ নুপ্রাধিশ্ত জালা । ১৪ ঘজ্জ] 

১১ পৃথিবীস্ছধ্বনি! » ১২ অন্তরীক্ষ-্ধ্যনি | 

১৩ স্যর্ণীয় ধ্বনি | বুঝিতে ছইবে| 
১৪ মহীধর বলেন এন্থল্লো মাহ্শিকে করো 



৪৩২ 
তুরীপন পুরুক্ষু,ৎ ভুবীর্যা,ত অস্ভুত,৪ রায় 
ম্পোষ নিক্ষেপ করুন । ১* 

ছে বনম্পতে !* তুমি স্ব্ংই দেব" 
বিষয়ে হ্বিদর্ঠন.তগুপর (অতএব তোমাকে 
বলাই ঘাহুল্য, তথাপি বলি,)শাস্তিকৃৎ 
অগ্রিদেবতা হব্য অঙীকার করিয়াথাকেন |. 
অতএব এই অঞ্সিতে হব্য ত্যাগকর ॥ ৯১ 

হে জাতবেদঃ আগে ! 

যঙ্জুর্থেদ অৎহিতা। ২৭ জং 

ঘ্য়ের আ্রোহী,১ বায়ু দেবত! আমাদি- 
গকে নতত সেবা করিতেছেন ; হে মনস্বী 

স্বস্থ, ধন্বক্গণ ! তাদৃশ বায়ুদেবতাকে 

তুষ্ট করিবার জন্য, অপত্য-বর প্রাপ্তির 
উপযুক্ত কার্ধ্যসকল সম্পন্ম কর । ১ 

এই রোদসীং দেবতা, সম্পত্তির জনা 
ধাহাকে প্রসব কবেন, ধিষণাঙ্জেবীও সম্প্- 

ইন্দ্রকে, হব্য | ত্তির জন্য* যে দেবকে ধাবণ করেন এবং 

প্রদান করিব অতএব দ্বাহা প্রকাশ কর, | নিয়ু সমুদয ্বীয় নিবেকে» যে সত্ব 
সমস্ত দেবগণ এই হবি সেবন করুন । ১২ | প্রধান, বহ্ছবীতি, বায়ু দেবতাকে সেবা 

২৩--২৮ কণিকা । 

ভ্রয়োবিংশ হইতে অক্টাবিংশ কণ্ডিক! |____._.. 
পর্ধ্স্ত ছয়টি মন্ত্র আহুত পশুর” ধাঁজ্যাও ! 

অনুবাক্যা-_ 
সর্বব্যাপী, সর্ববভোগ্য, সম্পত্তি- | 

বর্ধক,» স্থমেধা, সত্থপ্রধান,১* নিষুৎ-সমু- 

১ শীঅপ্রাপক। ২ বছনিবাঁস। 
ও হুন্দয় বীর্ধংলাভ হয় যাহাছ্বারা॥ ৪ মহান্। 
৫ ধনস্ববস্থিনী পুষ্টি। 

৬ ( বনস্পভি ) কাষ্ঠ-নির্থিত ক্রবাদ্দি। 
খ'াহাতে হুক্্ধ আহতি প্রদান কর! যায়, 

অর্থাৎ জাল! । 

৮ নিযুতান্ বার, ঢ্বতার তুধি সঙ্গ নার্থ শুরু 
তৃপর আলুজ্ন কর! হইয়াথাকে, সেই প্রকরণে 
ইহার গরোজন। পু 

» ঈশবতবের সুতির সম্পৃত্ভিন বৃদ্ধিকানী । 
১০ অভিবলধাল্ 

করেন , (হে মনম্থী ইত্যাদি পুর্বববৎ ) ২ 

শা শা শি শশী 

১ নি্ুতশবে বাঁর,র বাহন-্বৃষ্িধারাদি | 

৭ ছ্যলোক ও ভূলোক,_-এই উতয়াত্মক অর্থাৎ 
ক্ষ! ব্রন্বকর্তৃক স্যট অণ্ড। অভ্ভএব মনু বলিকা- 

ছেন যে +'তাভ্যাং সসকলাত্যাঞ্চ নিবং ভূমি 

নির্মমে” (১ অং ১৩ পে ং)। 

৩ অর্থাৎ ঈশ্বরের স্হষ্টিবপ সম্পত্তির জন্য । 

৪ পরক্রদ্ষের সিমৃষ্ষাবুদ্ধি বা ব্রদ্ষশক্তি ব! বরহ্ধ 

জ্যোতি । 

& বৃষ্টিধারা, গ্রাভৃতি ধাহাকে আঙ্র করিয়! 
বায়, বাহিত হয়। 

৬ আকাশে | রর 

৭ এস্থুলে বহুশবে অঙ্টবহৃ -অফ্টদিক্, তাহার! 
ধারণ করে যাঁছাকে । অতএব মন্থু মধ্যে ব্যোম দিশ 
্চাক্টো' ১১৩) অঞ্ধব1 বনুশন্দে অগ্নি,অগ্সির ধারণকারী 

ঘ1 অগ্নি যাছার ধাঁরপকারী ? বন্ধাও স্ছ্িক্রমে বায়,র 

ধারণকান্নী অওরপী অন্ধি এবং হুর্পোক স্ষ্টিক্রমে 

বাষু হইতে অগ্বির উৎপত্তি অতএব উভযা্ঘসি 

সম্ভবপর! 



২৮ কৎ যাখযপ্দিশী শাঙ্ধা 85, 
অপরিমেয় জঙরাশি,& অযিষয় গর্ভর্ণ, | দেবতান তোষের জন্য আমরা এই হবি 

ধারণ পূর্ববক স্ষ্টিরর্চ প্রসব কারিণী হইয়! | বিধান করিতেছি ॥ ও 
এই চরাচর বিশ্ব ব্যাপন করিয়। রহিয়াছেন, 

সেই গর্ভ হইতে সমস্ত দেবগণের প্রাণ, 
একটি দেবতা. প্রকাশপান, সেই “ক, 

৮ শিট 

গ উহাকেই কারণৰারি কনে এবং মানবীয় 

পাস্তে (১অং ৮) এই অভিপ্রীয়েই “অপএব ন্স” 

জর্গাদৌ” উক্ত হইযাঁছেঞ। 

ক্হর্টি ছই প্রকার, ১ ম-_আদ্দিস্যহিটি। এই 

ছছির প্রথমে তমসাজ্ছন্ন অকাতশর স্মিতি, শ্বীক]ুর, 
পরে সমস্ত পদার্থ ব্যগুনার্থ বায়ুর আবির্ভীব, অন- 

স্তর তমোনুৎ জ্যেভিঃসমূহের প্রকাশ হইলে 

চারণ বাঁরির সবি এবং তাহাতে বীজ্ক্ষেপণ পূর্বক 
শন বক্ষাণ্ডেব সৃ্টি। এ সঞ্িতে পরস্পর কেনই 
চাহাবও প্রকৃত্ি নহে, সকলই হশ্সপ্রধান, সকলই 
শ্ষকর্তৃক আবিষ্ক ত । ২র-_- ত্রন্মাদি স্স্ব পর্যযস্ত 

ছষ্টি। এই সস্টির আরম্ভ সেই, অগ্ডমধ্যে আবিভু ত 
ক্ষাহইতে এবং এ পর্য্যস্ত সেই ধারা অধিচ্ছি্ভাঁবে 

চলিয়া যাইতেছে ' এই সফ্টিতেই আঁকাশ হইতে 

বায়ু, বায়ু হইতে জল ইউত্যাদিক্রর্  জ্বীকণ্্ধ্য | 

নুতে(১,৮ ) যে জলস্হ্টিকে আদি বলিষা নির্দেশ 
করা হইয়াছে ভাঁছা এই ব্রক্ষাণ্ড স্যক্টিব নিদান 

বুঝিতে হইবে । তৎপুর্বরেও আকাশণদির আৰি- 

চার শ্বীকার্ধ্য, যনুর তৎপূর্ধণ ক্লোকশুলিতেই 
ঠাহার আভাঁন পওষ। যায় । 

ঁ অগ্ডাকৃতি | এটি ঘেহেতু দকলেষ স্মাধাঁব 

[ইল অতএব মৃণ্ময় হইতেপারে এস্ছলে ম্অপ্রিশবে 
বনুক্ত 'সহআরাংশড সমপ্রভৎ, বুঝি:ভ হইবে অর্থাৎ 
মগ্রিতুল্য প্রভাবিশিষ্ট অণ্ডাক্কৃতি গর্ভ। 

যে ঢেবতা ক্বীয় মহ্মার প্রভাবে 
এতাদৃশ গর্ভ ধারণের উপযুক্ত জলরাশি 

, স্থজন করিয়ধরছেন, যিনি সমস্ত দেবতার 
একমাত্র দেবতা, সেই “ক দেবতরি 

| তৃষ্টির জন্য আমর এই হুবি বিধান করি- 
| তেছি॥ ৪ 

হে বাষে!! তুমি যে নিয়ুঘাহনে 
আরূঢ় হইয? যজ্ঞগৃছে হবিদর্ঘভূ যজমান- 
গণের নিকটে গমন করিয়াথাক, সেই 
বাহনেই' অত্রাগত হইয়া আমিদিগকে অন্ন- 
সম্পত্তি, পুত্র সম্পত্তি, গোসম্পত্তি, অশ্ব- 

সম্পত্তি ও ধন (নগদ ) সম্পত্তি প্রদান 
কর। ৫ 

হে বাষো! তুমি শত শত বাহনে 
*সহত্র সহত্র বাঁহনে অত্রাগত হও, তাহার! 

সকলেই এ :যজ্ঞে পরিতৃপ্ত হউন এবং 
সর্ববদ1 আষাদিগকে কল্যাণের সহিত রক্ষা 

করুর্ন 1 ৬ 

২৯--৩৪ কণ্তিকা। 

উনত্রিংশ হইতে চতুন্সিংশ পর্য্যন্ত 
ছয়টি মন্ত্র, বায়ব্যেউকা! পণ্ুপক্ষে বপা- 
দির যাজ্য। ও অনুবাক্যারূপে প্রযুক্ত হইবে 
সস স্পপপপ পপ্রা্মপা পপ 

 মূন্থু ইহাকেই দর্ববলোক পিতাম্হ ব্দ্ধা তিরকিছুই নহে এবং এ সমস্ত মভিধানই ইহার 
'লেদ। মহীধর এবং মন্তব্যাখাতা কুল্প ক, ইহাকে 

ইরণাগর্ভ পুরুষ বলিয়াছেনঃ গলে ই্চী তরঙ্মসন্তা 
সপ্ভব ৷ প্রজীপতিও, ই'হাণরই নামাস্তর । 

"বর্বর পরব্হ্ধ। 



৯৩৪. বুধের সংহিতা । ২৭ অৎ 

হে নিয়ুফায়োহিম্ বায়ে 1 তুমি ঘাগ- 
কারীর খৃছে মন করিয়াঁই থাক অতএব 
প্রার্ঘনীয়ঃ--অত্র আগমন কর'; তোঁমার 

জন্য এই শশুক্র?নামক গ্রহ প্রস্তুত আছে।১ 
হে বায়ো ! স্বর্ফল ইন্ভিসুকলে যাহ! 

মাধূর্য্যে সর্ববপ্রথম,বলিয়া গণ্য, ঈদৃশ এই 
“গুরু” গ্রহ তোমার জন্য প্রস্তত *রহি- 

য়াছে, হে স্পৃহণীষ দেব! সোমরস 
পানের জন্য নিষুদ্বাইদেম আগমন কর । ২ 

শিবরূপ নিযুদ্গণের সহচারী, শিবরূপ 

বায়ুদেবতা, নিসর্গতং অগ্রগামী ও যজ্ঞ- 
প্রিয় অতএব যজ্ধে মনের সহিত আগমন 

করেন১। *%* 

হে নিয়ুদারোহিন্ বায়ো! তোমার 
যে সকল রথ,.ণ* সহত্ বাহন যুক্ত, সোম- 

রস পান করিবার জন্য তাহাতেই আর্ঢ় 

হইয়া আগমন কর। ৪ 
হে স্বভৃতেঞ্চ বায়ে! ! ভুমি এক বা 

দশ; বা! বিংশ. তরি! ভ্বিংশ নিযুদ্ধাহী 
রথে বাহিত হইতেছে,খাএগ্ছলে নেই ধাহন 
দিগকে রথ হইতে বিষুক্ত কর । ৫ 

এভাবত1 অনুরুদ্ধ হইয়া! আগমন্গ প্রীর্থনীয় 

ছে? 

শ যেঘ। 

হে সত্যপালক, স্থ্-াবমত:) অভ্ুত 
স্বরূপ, বায়ে ! তোমার প্রসার্দে আমর। 

পালিত হই'_ ইহাই প্রার্ঘনীয়ক্ক | ৬ 
পপ 

৩৫১৩৬ কণ্তিক1। 

এই মন্ত্র ছুইটি সামবেদীয় রথন্তব 
সামের অস্থি, ইহাকে যাঁজ্বিকগণ যজ্ঞের 
“দক্ষিণপক্ষ' বলিয়! বর্ণনা! করেন-_ 

হে ইন্দ্র । ণ* তোমাকে এই দৃশ্যমান 
স্বাঁবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত স্বগ্টিবই ঈশান ও 
সর্ধদর্শা জানিয়া, ছুগ্ধহীন ধেনুগণের 
ন্যায় (বিপন্ন ) আমরা, হে শৃর । তোমাকে 
পুনঃ পুনঃ সর্ববথা নমস্কার করি ।১ 

হে পূর্ণধনবন্! ইন্দ্র! যেহেতুকি 
ভ্যলোকে কি সূুলোকে তোমাব ন্যায় 

 ধেশবরী শক্তিসম্পন্ন) কেহই নাই, কখনও 
ছিল ন! এবং কখনও হইবেও না! অতএব 
আমর! তোমার প্রসাদে অম, অশ্ব, গে 

প্রভৃতি সমস্তসম্পরত্ভিতে সম্পত্ভতিমান্ হই- 
| লেও তোমাকেই আহ্বান করি 1২ 

গ,ত্ব শবে হৃর্যয, রস সকল হৃর্যযাকর্ষণে আকৃষ্ট 

| ইইপ্লা পর্ান্নাকারে বায়ুর স্ছয়োগে চালিত হইহা 

1 আপনিই আগণার সম্পতি খাহাক্স, স্ধাহা- | বর্ষধারা রূপে ভু পতিত হয় এবং অপৃশব ৰা বৃষ্ঠি 

কেই হ্বতৃতি কছে। শব অথবা ধারাশব ভ্ত্রীলিঙ্গ। এই জন্যই পর্ধ্যপ্নকে 

শব ঘে রথকে নিযুদধাণ অর্থাৎ বৃষ্টিধারাসকল ষ্টার কন্যা এবং বাস্ধুকে তষ্টার জামাতা কছে |, 

ঘহন করে, ,ভাদুশ্ এক বা বহুতর বথে অর্থ, এক 

খণ্ড বা বণ মেঙ্গকে আঞায় কম্িয! । 

1 এস্ছলে, ইন্দ্রশবে ধশশ্ধর্বর্যা-বিশিউ তেব 

অর্থাৎ ঈশ্বর | 



৪১ কৎ 

আনি কাণ্ডক! ॥ ইঁ 

এই ছুইটি মন্ত্র, সামবেদীয় বৃহৎ 
সামের অস্থি, ইহাকে যাঁজ্জিকগণ যজ্ছের 
উত্তর পক্ষ” বলিয়া বর্ণন করেন _- 

হে ইন্দ্র! নৃজাতি আমরা, তোমার , 
প্রসাদেই ক্ষেত্রে অন্নোশ্ুপাদনে সমর্থ 

হই, তোমার প্রসাদেই দহ্থ্যঘলকে পরা 
জিত করতঃ সাঁধুপালনে সমর্থ হই, এবং 
তোমারই প্রসাদে দিকৃসকলে বিজয়ী হই 
অতএব সম্পদে বিপদ্দে তোমাকেই 
আহবান করি। ১ 

হে চিত্র !% হে বজ্জুহন্ত্র ধণ* ছে ব্দজি- 
বন! ধর প্রাগল্ভ্য ও মহত্ব লাভের জ্বন্য 

স্পা 

ও হস্ত নাই অথচ বজহন্ত, ইত্যাদি কারণেই 

বিচিত্র অভিধাঁনের উপযুক্ত । 

+ মহা কাঁ্ধ্যসকল বজ্তুল্য আব্য্র এস্থজে 
ছগ্ডশবে হত্তেজিষ দ্বারা করণোপযুক্ত বিশ্বরচনাদি 

ক্কার্ধা বুঝিতে হইবে অথব1 হস্তস্থানীষ ঘে এশী শান্তি 

(যাহা বুধাইতে হইলে হস্ত না| বলিলে অন্য 
কোন প্রকারে বুঝান যায় না) তাৃশ হস্তে বজ্রবৎ 

অবার্থ অন্্ধারিন?| 
৩ গিরিচ্র্গ আশ্রয়িন্। এগ্সলে দিথিজয প্রাথনীর 

নেই'জনা ই ইশ্ববকে এ, গোদ্ধকপে বর্ণনা করা হই- 

মাধ্যদ্গিনী শাখা। ৪৩৫ 

স্তুয়মান! ইজ! তুমি আমাদিগকে 
চির্-বিজয়ীর প্রাপ্য অন্ন এবং রথ বহ্ 

নোপযোগী* অশ্ব ও গো প্রভৃতি ছেব্য 

সকল প্রাপ্ত করা ওক্ষ। ২ 

৩৯--৪১ কণগ্িকা। 

উনচত্বারিংশাঁদি কগডিকাত্রযাত্মক মন্ত্র- 
ত্রয়, সামবেদীয় বামদেব্য গানের অন্থি_- 

হে চিত্র! কীহূশ কর্টিষ্ঠতাতে বর্ত 
মান থাকিলে কীদৃশ উতী ণ' দ্বার! তুমি 
আমাদের সতত বর্ধানকাবী সখা! হও? । ১ 

বতগ্রকার মদজনক অন্ন আছে, তন্মধ্যে 

কোনটি বিশেষত মদজনক ও সত্য ? যাহা! 
তোমাকে মত্ত করিতে সমর্থ, যাহাতে তুমি 
আমাদিগকে আরোগ্যমূল স্থদৃঢ় বন্ধ প্রধান 

কর?।ৎ 

তুমি চিরদিনই কৃতোপকার স্তাবক, 

সখ্য-স্বভাব, প্রাণীদিগের উতির্ জন্য 
সর্ধবথ।'শত শত উপায় লমুস্তাবন * করি" 

তে 1 ও 

সকলে সেই সর্বর্বব্যাপন দেবনাব সত্ব] স্মরণ কবণাঁতে 

বাছে। অর্থাৎ যাহার ুত্তে বঙ্গ আছ তিনিই ৮তীস্কাকেই তত্তব্রপে লঙ্বে। ধন কটা হইল , ,এক্তাবত 
বজঞান্্ দান কষিতে পারেন এবং ফাহাব গিগ্লিছুর্গ । ত্বীয় নির্ভষতা সম্পা্দত হইল অর্থাৎ আমার হস্ত ও 

আপ্ছ ভিনিই গিরিছুর্গ প্রদানে সমর্থ, যাহার | আনুধ এবং গি্ছ্র্নাদি সযস্তই, স্মবণ পূর্বক অনু 
যাহা নাই ভিমি ভাঁহা কিরূপে দিতে সমর্থ হইবেন? | কুলীককত সেই সর্ধব্যাপী,দেবতার অতএব ভ্ননাই 
এতাবতা এই সন্বৌধনখখলির দ্বারা তাত্বশ রী +. জজ অর্থাৎ তোমার প্রসাদে আমবা যেন, সদ 
্রার্থনীবতা হুচিত হইল, অর্থবা নিজ হন্তে ও* সর্বত্র বিজয়লাতে সমর্থ হই। 
হন্তছারা ব্যবহাধ্য আন্পধসক্ষলে এবং গিরিছুর্গ" 17 পালন শক্ষি। 



৪৩৬ 

৪২,৪৩ কণ্তিকা । 

এই কগিকা দয়াত্বক মন্তুদ্বয়ক্ধে সা- 

বেদীয় যজ্জাযজ্জিয় সামের অস্থি জানিতে 

হইবে_- 
যে পবমদেবতা যজ্জে যজ্জেক্* বাক্যে 

বাঁকে অগ্নিকেণ" কৃতকৃত্য করণার্থ আঁমা- 

'দিগকে স্বন্থ-কাধধ্য-দক্ষ করিয়াখাকেন,ধঃ 
সেই জাতবেদণ অস্বৃত দেবতাকে প্রিয় 
মিত্র জ্বানে বার বার প্লশংসাকরি রঃ 

হে অগ্নে1+ হে উর্জদান্পতে 1 

বসো!» তুমি একটি বাক্যের--কি রি 

৬. যজ্রশবে ক্স্টি এতাবতা প্রতিস্যহ্টিতে | 
শ এস্থলে অগ্স্িশব্দে পূর্বোক্ত (এই অধ্যায়ের 

২৫ কগ্ডক্ষ1 দেখ) অগ্নি বুঝিতে হইবে, যাহাঁকে 

প্রজাপতি বৰ! ব্রঙ্গা কহাযায় অর্থাৎ কর্টিকালিক 
বন্ধসত্তী ৷ 

$ বশ্যমান স্থাবর জক্গম সমস্ত ল্হষ্ট বন্যই স্ব-স্বাধি- 
কৃত, বৃন্ধি, ক্ফিতি, গত্যাদ্ি ক্রিয়া করণে অসমর্থ 

হইলে 'ব্] নাম সেই. বর্গ অগ্নি স্থাকিকার্ষো ক্ষিৰগে 
কুৃতকাধ্য হইতেন ? 

খঁযাহাকে উনযান্িকগণ নিতাজ্ঞান ৰলেন। 

শ" এস্কালেও অগ্নিশব্ধে সেই ব্রহ্মা বা প্রজাপতি । 

৯ উর্ক শবে অন্ন স্যষ্ট সমস্ত গদার্থকেই 

অন্ন রলামায়. হতসমন্তের অধিপতিকে উর্ভাষ্পতি 

কহে। 

- ৰহুশবে সম্পাত্তি, আমাদের প্রধান সম্পত্ভি- 

রূপ। অথবা বলুশবৌ বালক্জিতা অর্থাৎ যাহার 
এসানে ব প্রভাবে আমার্চদূর ইহলাকে বসাতি।« 

--*অও দ্বিধা হউক' এই বাঁক্য | মহুর ১ অ, 
১২ স্পো দেধ। 

বভুর্ধেদ সংহিতা । ২৭ হ্সং 

বাক্যে,* কি বাক্যজর়ের দ্বারাই, অথব! 
চারিটিরাক্যেই আমাদিগকে পালন করি- 

তেছ? +1২ 
সি 

৪৪ কগ্ডিকা। 

এই দেবতা আমাদিগকে স্থজন করিতে 
ইচ্ছা করেন, ইনিই আমাফ্িগের অঙ্গ- 
বিষয়ে ও ব্বদ্ধিবিষয়ে রক্ষাকর্তা হএন এবং 
ইনিই (পরিশেষে কালপ্রাণ্ডে ) তনৃ-বন্ধন 
সকল হইতে ত্রাণ করেন ৮; উর্জ্োন- 

* “এ অণ্ডের একতাগে ছ্যালোক ও অপরভাগে 
ভুলোক এবং মধাঁ দেশ অস্তরীক্ষ হউক' _এইবাক্য | 
মন্থর ১ অ০ ১৩ ক্প্রো' দেখ । 

1 'পররন্ধ হইত মনরূপ' উপাধিবিশিষট অহ- 
বর্তা, (জীবাত্বা ) 'প্রাবিভূ্তি হউক*__এইবাকা । 
মন্ধুর ১ অ৯ ১৪ ক্কো দেখ। 

$ পর্রক্ষ হইতে ত্রিওণ মছতত্ব (প্রকৃতি) 

ও পঞ্চেক্রিয় আৰিভূতি হউক'--এই বাক 

মন্ুর ১অ* ১৫ সে! দেখ। 

এ- মূলে 'পাহি” আছে, এ্রঁট 'উিত, শবে সহিত 
থাকায় সংপ্রশ্বীর্থে প্রযুক্ত বোধহয়, তদমুযারীই 
এবপ প্রশ্নভাবে অনুদিত হইল | ফলে “তোমার 
লকল বাক্যই অদ্মদাদির পালনার্থ অথাৎ আমা- 

দিগকে'সজন পূর্বক পালন করিবা-_এই অভিঞ্- 
যেই প্রয়ুক্ত,--এহন্সাত্রই এ মন্ত্রের বক্তব্য । 
*+ এভবৈত! স্ছষ্টি-স্ছিতি-প্রলয়-কর্ত! রূপে ভ্বৃতি 

হইল । ষদধিচ ব্রদ্দাভিধ যেবভার ফেষল স্ছসটি- 
মাব্ের অধিকার, পরং ক্ষিতিক্ষিপ।ধিকারী বিষণ, 

ও সংহরণাধিকারী কালঙও ইহা! হইতে অতিষ্ন 

ততৎক্িয। বুাইবার জন্যই ততহ[মভেদ প্রযুক্ত 
হুয়মান্ব | এতসর্থক্ষে গই অস্্রই প্রচুর শুদা। 



৪৫ কৎ মাধ্যনিনী শাখ। । ৪৩৭ 
পাৎ* এই দেবতাকে হব্য প্রদান' করিতে | সকল তোমারই অঙ্গপুর্তি কল্পনা করে, 
ইচ্ছ! করি। ১ মাসনকল তোমাবই অঙ্গপুর্তি কৃল্পনা করে, 

8৫ কণ্ডিক! । ধাতু সকল তোমারই অঙ্গপৃত্তি কল্পনা করে, 
ংবৎসরও তোমাবই অঙ্গপূর্তি কল্পনা 

রাহ পাঠ করতঃ চিত্যামি অভি- করিয়! থাকেন্* এবং স্বীয় অঙ্গের সঙ্কোচন 
চি € প্রসারণ এই ছুইটি ক্রয়! ঘাবাই তুমি 

তুমি সংবৎসর, তুমি পরিবৎসর, তুমি [*স্থপ্তির আবির্ভাব ও তিবোভাব সম্পন্ন 
ইদাবৎসর, 1ভুমি ইদ্বৎসর, তুমিই | করিয়া,থাক। তুমি গ্রুব। তোমার যে 
বসরশ*। উষা! সকল তোমারই | দেবত্ব প্রভাবে এই অঙ্গিরস্ব সুপর্জণ, 

অঙ্গ-পৃর্তি কল্পনা করে, অহোরাত্র সকল ' নিশ্দিত হইয়াছে, সেই দেবত্ব প্রভাঁবেই 
তোমারই অগপূর্তি কল্পন! কুরে, অর্ধমাস কিছুকাল ইহাকে অব্যাহত রক্ষা কর। 5 

পা পাশা শিট 

* উজ্জ্শবে কাক্সবারি, নধাৎশবে পেত ৪ মনুর ১অ০,১২স্্রোকে হঙ্গার ১ বৎসর অণ্ডমধ্যে 
ঈশ্বর বরঙ্ধাণড মৃষ্ঠির অবাবহিত পুর্ক্্টেই কাঁরণঘারি বাসের উল্লেখ আছে, উষা প্রভৃতি, বৎসরের এক 
মৃজন করেন্ পরে সেই বাঁরিতে অও সৃজন করেন, এক অংশ এবং বসরই তাঁহাদের পুরক, বৎনরই 

সেই অও্ হইতে বরক্জার বা অগ্মির উৎপত্তি) নেই কালের প্রধান পরিচ্ছেদ্ক, বৎসরাস্তে নববর্ষে 
জন্য ব্রহ্জাফে ব! অগ্মিকে উত্ত্মোনপাৎ অর্থাৎ, সেই লমন্ত পূর্ব্বপরিচিত শীত প্রীম্মাদি দৃষ্ট হইয়া 
কারণ বারির পৌত্র ক্ছে। এই অধ্যায়েকই ২৫ থাকে, এতাবত| বৎসরাত্বক দ্বেবভাই যে জানস্ত 

ও ২৬ কিক! এবং মনু ১ আ**১১ ক্্রোক দেখ । কালাত্বক দেবতা এবং ব্রহ্মাওমধ্যে বৎসর বাস বলি- 

1 ইবদিক “জ্যোস্িষ, নামক অজ্জ শাত্ৈ পঞ্চ. লেই যে চিরবাস সম্পন্ন হইল, ইহা হুতর1ংসিদ্চি। 

বৎসরে একটি যুগ উল্লিখিত আছে, এতাবতা এই বস্ততঃ ব্রন্ধা। ব২সট্রক কালমাত্র অতু-বাস পূর্ব্বক 
মন্ত্রের এই ভাগে প্রজাপতি ও যুগের এবং এই | কতকগুলি মুজন করিয়াই সৃষ্টিত্রিয়া হইতে ক্সব- 
মন্ত্রের স্বিতীয়ভাগে প্রজাপতি ও উষা প্রভৃতি সংবৎ- | সর প্রণ্ড হইয়াছেন একপ নস্ছে, অদ্যাপি সেই 

সরান্ত কালের অডেদ বা অভিন্নভাব সম্পাদিত হই- | বৎসর বিদ্রামান এবং তিনিও অদ্যাপ্ধি সেই অণ্ডে 

তেছে; ভাছা হইলেই অনত্বক্ণা-ল্পর সহিতই | থাকিয়! মৃষ্িক্রিয়াতে নিযুক্তই রহিয়াছেন। তিনি 
প্রজাপতির অভেদ বা অভিন্নতা! হুতরাৎ সম্পন্ন | প্রথমত আদিপুরুষ মনুকে মৃজন করিয়। তাহাছার! 

হুইল; এই মন্ত্রের তৃতীয় ভাগেও তাহাই হুস্পষ্ট সৃষ্টি ধিস্তার করিতে আরম্ভ করিষাছেন এবং 

শ্রুত হইতেছে । এই মন্ত্রে যগকে অবযবী ও উযাদি,.| আঁঢাঞ্চিও অন্মদ।দি দ্বারা সৃষ্টি বিস্তার করিতেন্ছেন । 

কাঁলফে অবয়বন্ধপে বর্ণন1 করা ছইয়াছে পরং ইহা শ আঙ্গরস্ শব্দে অথ, তদ্ছিশিষ্ট হুপঞ স্বাস্থ, 

উপলক্ষণ মাত্র; এইরূপে মন্বস্তরাদি কালকে অবববী | এস্থলে অর্থাস্তরে অক্গিরস্ৰ্স্ঞঅগ্্যাধার ও সুপর্জ 

করিয়া এরূপ অনেকানেক যুগাদিকেও অবয়ৰ রূপে | 

বর্ণন! কর! যাইতে পারে। 
স্পক্ষী তদাকার ঘজ্জীয় বেদ তাঁহীরই ছঢ়তা পার্থ” 

 নীয়| 

ষজুর্ধেদীয় মাধ্যন্থিনী শাখার মন্ত্রভাগে সপ্তবিৎশ অধ্যায় সঙাণ্ত। 



অথ অফ্টাবিংশ অধ্যায় | 
চু এ পপ 
পেশ 

১--১১ কণ্ডিক। হোত! ষজন করিবে। স্বীয় উতভী 

* প্রথম হইতে একাদশ পর্ান্ত এক? শক্তিতে চিরজ্বয়ী, অপরাজেয়, স্বর্থবিৎ, 

ছ্শ কগ্ডিকাস্বক'১১ চি মন্ত্র এত পণ্ড"! তনুনপাৎ, ইঞ্জ্র দেবতাকে অতিশয় স্থুম- 
সন্স্থী প্রয়াজগুলির প্র. [ ধুব হুব্যদান পূর্বক হোতা যর্জন করিবে । 

হোতা ষ্রন করিবে ' পৃথিবীর মধ্যে ; উক্ত দেবতা সর্ববমনুয়ন্যগণের প্রশংসনীয় 

নাভিম্বরূপ, চরু পুরোডাশাদি অন্নের | তেজে আঙ্গযভাগ পান করুন । ছে 

আধার স্বর্গের অবয়ববিশেষ বলিলেও ৷ ভোতঃ ! এই অভিপ্রায়ে,যজন কর। * 

হয়, ঈদৃশ এই যজ্ঞবেদ্দীতে' সুমিৎকাম 1. হোতা ফজন করিবে। আহুয়মান, 

অগ্নিরূপ সম্প্রদানে সমিতপ্রক্ষেপ ছারা | অনর্ভ্য, ইন্দ্রকে হোতা! ইড়াপ্রদান সহ 

হোতা ইন্দ্রকেণ, যজন করিবে । উক্ত | ইড়িত করিয়। যাগ করিবে; উক্ত দেব 

দেবত। অনুষ্যগণের যাবতীয় শক্র-পর1 | অন্যান্য দেবগুণের সহ দলে পু হইয়া, 

ভবকারীব মধ্যে সর্ধবপ্রধান বলী, আজ্য- | সবীর্ধ্য, বন্তহস্তঃ পুরন্দর* নামে কীর্তিত 

ভাগ পান করুন। হে হোত: ! এই | হওতঃ আজ্যভাঁগ পান কক্ষন। হে হোত! 

অভিপ্রায়ে যজন কর। ১ এই আঁভপ্রাষে যজন কর। ৩ 

রঃ হোত। যজন করিবে। প্রাণিহিত- 
রা ০ প্সসস 

॥ 

*এই অধ্যায়ের সমস্ত মন্ত্রই লৌত্রামণী, যাগে কারী, বর্ষণকারী, নিষদ্বর, ইন্দ্র দেবতার 

যথাস্ছান প্রযুক্ত হইবে । 

শ এই গ্রকবণে ইন্দ্রশব্দে মেঘসজ্ব-চ/লক সময়্-  মেত্ববৃন্দচালক কালবিশেষ ইন্তনদ্রবভ1 যে 

বিশেষ বুবিতে হইবে অর্থাৎ অসময়ে “কিছুই | বজহস্ত এবং নিরস্তর বৃ়্িবারা ও কাবা তাদি 

হয়নাঁ। অতএব সমস্তকার্যের ব্যাপক সম্ি- | এবং বস্্পাঁতাদদি ছারা বৃহৎ ২ পুরী-ও বিদ্বারয়িত। 

কাঁলুকে প্রজাপতি ও ব্রহ্ধা বলাযাতর এবং বুর্ঘপদ্দি- | ইহা কাহারও অবিদিহ নহে খাস্ক বলেন্ন “মেঘ- 

কার্থ -ব্যাপী ব্যক্টিক।লকে ইন্দ্র কহে। অপরঞ্চ উন্ত্রফে | 'ূপ পুয়ের দাররিতা* তাহাও বান্তবিক। 

প্রজাপতি ব! প্রজগাতিকে ইন্দ্র বলিলেও হানি 1 ডপৰেশন বিষয়ে ঘিনি অস্তিনিপূণ ফলতঃ 

নাই, বগ্তঃ উভন্ধই এক কালেরই লনা বাসটি | এ ত্রদ্ধাণ্ডে কাল যেরূপ দঢ়ালনে উপবিষ্ট, এরূপ 

তেছে লামাত্তর মা । আয় কেহই দহে। 



৮ কং মাধ্যক্দিনী-শাখা9 ৪৩৯ 
উদ্দেশে হোতা বহির্ষিধ্যে জন করিবে । | করুম। হে হোত:! এই অতিপ্রাষে 
উক্ত দেবতা স্বীষ তুল্য প্রভাষবান,_বন্থ- | যজন কর। ৬ 
গণ?» রুদ্রগণৎ ও আঁদিত্যগণেবশ হোতা যজন করিবে । কবি ও 

সহিত উক্ত রর্হিতে আবিভূতি হুইয়াঁ | স্বিজ্ঞ, ভিষথব দৈব্যাহোতৃ১ দেবছয় 
আজ্যতাগ পান করুন। হে হোত: « হুবিল্লাভে তুষ্ট হুইয়! ইন্দ্রিয় বিষয়ক 
এই অভিপ্রায়ে জন কব । ৪ *চিকিৎ! করেন, ইন্দ্রদেঘতাব তুষ্টির জন্য 

হোতা গঘজন কবিবে । ওঃ, বীর্ধ্য | আমাদিগেব ইন্ড্রিষ শক্তি প্রদান করুন ।' 
ও সহ" প্রভৃতি কীর্ুন পুবঃসব ইন্দ্রদেব- | উক্ত দেবদ্য় আজ্যভাগ পান করুন। 
তাঁকে স্তৃতি করতঃ হোতা দ্বারদেবীগণকে | হে হোত: ! এই অভিপ্রায়ে বজন কর।৭ 

বজন কবিবে । এই যজ্ঞ গমনাপমন্েব হোতা ঘন করিবে । ত্রিলোকস্থ,২ 

প্রশস্ত পথ, খাত্ুকালে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, ছ্বারদে-  ত্রিধাতু,ও কর্ম্মবতী, হুবিদ্মতী, মহতী, 
বীগণ, সেক্তা* ইন্জ দেবতাব আগমন পথ ; ইড়া সর্বতী ভাবতী নাঙ্গী,ঃ উন্প্ধীঃ 
বিরৃত কঁবতঃ আজ্যভাগ পান করুন। উল 
হে হোত'। এই অভিপ্রাষে, যজন কব। ৫ হইতেই সমুৎুপন্, ইহা ব্যক্তই আছে। 

হোতা ফজন করিবে । ইন্দ্রের মাত্- | ১ দেবসন্ব্ী হোতা আর্থাৎ পবমদেবভাষ 
রূপা, স্বন্দবহুষ্ধমতী, মহাঁবয়বা, নক্ত ও | এই অগুবেদীতে যাহারা হেত্ক্পপে সেই পরম- 
উদা নামিকা, সবাতর,৫ ধেনুদ্য়” স্বীয়- | 'দৈবত৷ কর্তৃকই বূত হইযাছেন তাহাদিগকেই ৈব্যা 
তেজে ইন্দ্র নাক বৎনকে প্রতিপালন | হো কছে। খাক্ক বলেন_ইহাঁবা অগ্ি ও ঝর 
কবৈন৬ 1 উক্ত দেখাদষ আজ্যভাগ পাঈ |. ৬ ৪ ই্া-অন্, এলে, অনাশ্রিত, জীবন 

অন্মদাদ্ধির ধ্বনি, ইহার চ্ছান পৃথিবী এবং ইহার 
শী লা | ধাতু লধাবরিতা অস্মি । সরশ্বতী জ'লবতী, এস্থলে 

১ অহ্টদিকৃস্থ অঙ্ট অগ্নি সুতরাং বন্গরণ ৮টি। | জল-জ বন মেঘ'দির ধ্বনি, ইহার স্থান অস্তরীক্ষ 
২ অঙ্টদ্িকৃ, উদ্ধাধো এবং মধ্যে এই একাদশ : এবং উহার ধাতু-ধারষিতা। বাস্ু। ভারতী-্্য্য- 

স্থণনশ্বিহারী একদশ বন্ধু স্ৃতর। কজ্রগণ ১১ টি। | কাম্তি, (ভরত শবে নূর্ধ্য ) অস্কলে উতজস জীবন 

৩ ছ্াদশবাশি ও দ্বাদশমাস তদম্য।বীন্সবাদশ, | ক্যদী্শর়গনের ধ্বনি, ইহার স্থান ছ্যাঞ্জোক এবং ছহার 
প্রকার হুর্য্য নু্রাং আদিতাপণ ১২ টি। | ধাতৃল্ধায়য়িত। হর্ষ । 

৪ ব্ফ্টিপাতদ্বার! তৃপুৃষ্ঠাদি আন্ররকারী । € এই ত্রিবিধ ধ্বনিই কাঁলাত্বক ইত্রদেবতার 
& যে উতর জননীর একটি বৎস, দেই জননী- | পালনীয়! সহচরী। তথবা এস্থনে ইত্রশবে আকাশ 

ছকে এক কথায় 'দবাতর+ কছে। বুলিলেও ক্ষতি নাই, আকাশের ধ্বনিগুণ এই 
৬ নভ্ত ও উদ! _ সাধৎ ও প্প্রাতঃ কাল । | জনাই ধ্বনিরূপা ক্তত্রোদ্বেবীকে আকতেশর গদ্ধী 

ইত্জস মেঘবৃন্দ-চালক সময় বিশেষ অর্থাৎ অসমযে | বলা ঘার। 
৫৭ 



হজুর্ধেদ লৎছিতা। ২৮ জং 
রি 

দেবীব্রয়কে ভেষলজ্ঞানে হোতা যজন | স্বাহ! করিবে, স্তোকভাগ ইজ্জ কে স্থাহা 
করিবে। উক্ত দেবীত্রয় আজ্যভাগ পান 
করুন। হে হোত:! এই অভিগ্রায়ে 
যজন কর।৮ 

হোতা য্দন করিবে। হুন্দর যজনীয়, 

কিরণজালে শোভায়মান, বহুরূপ-নিদান,* 
আকর্ষণক্ষম, এম্বর্যবান্ ত্বষট নামক" ইন্দ- 
দেবতাকে হোত যজন করিবে? স্ব 
ইন্দ্রের, জন্যই ইক্দ্রিষসকলত ধাবণ 
কবতং আল্যভাগ পান 'করুন। হে 

হোত: ! এই অভিপ্রাষে যজন কর । ৯ 
হোঁতা যজন কবিবে। উল্খলাদি- 

রূপে হবিব সংক্কর্তা, বিবিধ কার্য্যেব 
উপযোগী, বুদ্ধি-ব্যবহার্ধ্য, ইন্দ্রকার্ধ্যে 

নিযুক্ত, বনম্পতি দেবতাকে হোতা যজন 
করিবে । বনম্পতি দেবতাঃ মধু ও মধুব 
স্বত দ্বারা ষজ্ঞকে সন্যক্ সিঞ্চিত কবত: 

ছুন্দর গমনোপযোগী পথে দেবগণকে 

প্রাণ করান । উত্ত দেবতা আজ্যভাগ 
পান করুন । "হে হোত. ! এই অভি- 

প্রায়ে জন কর। ১০ 

হোতা যজন কবিবে। আজ্যভাঁগ 

ইন্জর কে হ্যা ফবিবে, মেদ শাগ ইন্দ্র কে 

১ এন্ছলে ইত্ত্রশব্দে হুর্ধয । 

শিস 

করিবে স্বাহাকৃতিভাগ ইন্জ্রকে শ্বাহ। 
করিবে, হ্ব্যসূক্তি ভাগ ইন্দ্রকে স্বাছা 
করিবে । আজ্যপানকারী ইন্দ্র নামে 
প্রসিদ্ধ১ সমস্ত দেবগণ ম্বাহা! শব্দে দীঘ 

মান আঙ্য লাভে প্রীত হওত পান 
ককন। হে হোত'। এঠু অভিপ্রাষে 
যজশ কব । ১১ 

১২-_-২২ ক্ডিক। । 

দ্বাদশ ,হইতে দ্বাবিংশ পর্য্যন্ত একা- 
দশ কগ্িকাত্মক ১১টি মন্ত্র,.এ এন 

পশুসন্বদ্ধী অনুযাজ গুলিব প্রৈম _ 
যে বহির্দেবতা, দেবশণেব আসাদ 

ব্যবহার্য / ঘিন্ি 4 "৮ প্রতিকাধ্যেই 

ব্যবহ্ধত হএন, বাল'কে বাত্রিবীলে 

অতিযত্ত্ে বাখিষা প্রাতে ছেদন কব। হয 

এবং যিশি হুবিষ্বান্ যজমাননণে বল 

সম্পত্িকে অতিক্রম কখি্যাছেন*ঃ 

বেদীতে আস্তীর্ণ, তিনি ইন্দ্রকে বদ্ধিতি 

কন এবং বজমানেব বন্থপ্রাপ্তিব ভন্য 
এবং বন্থস্থিততর অন্য অদ্য আদ্যতাণ 

, পাক করুন। হে ছোত ' বহিদেবতাঁক্ে 

'যজন কর। ৯ 

২ এস্ছলে ইন্ুশন্দে ঈশ্বয়; কালাত্মবক দেবতা |_-_ __._---- শী 

হইলেও বড়ক্ষাতি বাছই। ১ সমস্ত দ্েবতাই কাঁলের অন্তর্গত অতএব দকল 

'*৩ এলে ইত্রিয় পন্দে ইন বপ্পততি অর্থাৎ, | কেই ইল বলা ঘায। 
লমস্ক স্থাবর জন্ম । 

৪ ক্যাষঠনির্দ্িত উলুখল ক্রক্ জবাদি ) 

& ভার্থাড সকল লক্পাতির মধ্যে প্রাধান্য লাভ 

করিম্াছেন। 



১৬ কথ 

যে দ্বাবদেবীগণ শ্সঙ্ঘাতে, দৃঢাঙ্গ 
হইয়াছেন, খাহার! থাকায় কি কুমার কি 
তরুণ কি মীবান্ কেনিরূপ পশ্বীদিই যজ্ঞ- 
মণ্ডপে প্রবেশ কবিতে পাবে না, এবং 

ধুলা বা বৃষ্টিকণাও প্রবিষ্ট হইতে পারে 
না, তীহাব! ইন্দ্রকে নিয়ামক জ্ঞানে 
বর্ধিত করুন, এবং যজ্রমানের বশর 

প্রাপ্তির জন্য এবং বন্স্থিতির জন্য অন্য 

আজ্যভাগ পান করুন। হে হোতঃ! 
দ্বাবদেবীগণকে যজন কর । ২ 

যে উষাসানক্ত নাম দেবীদয় 'সতগ্ত 
প্রীতা ও সতত হিতকাবিণী, ধাহাব। 

বজ্ঞ কাধ্য আরদ্ধ হইলে তাহাতে দৈবী 

মাধ্যান্দনী শাখা । 
! 
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বহন করেন১ এবং যে অপরজন! সহ- 

তোজন ও সহপান বহন করেন + সাহার! 

অনুকষ্পান্ধিত হইলে নৃতনের পরিধর্তে 
পুরাতন এবং পুরাঁতনের পরিবর্তে নুতন 
অন্ন লাভ করা যাঁষশ, ধাহারা আত্ম- 

নামে সার্থকাঁতা করিতে উদ্যত হইুন্রে 
যজমান বরণীয় বন্থ লাভ করেন ;শিক্ষিতৎ 
ভাহারা স্বীয় ছুগ্ধে ইন্দ্রকে বর্ধিত করুন 
এরং যজমানের বস্থুপ্রাপ্তির জন্য এবং 
বস্থন্হিতিব জন্য অদ্য আজ্যভাগ পান 

করুন৷ হে হোত: | উর্জজানুতী দেবীছয়কে 
যজন কর। ৫ 

যে দৈব্যাহোত্ দেবদ্ধষ, পাঁপকার্ষ্যের 
| গ্রশৎসাকারিগণকে বিনষ্ট করেন এবং 

তাহারা ইন্দ্রকে বর্ধিত : করুন রা হ্ুকৃতিদিগের গৃহ বরণীয় বহ্থতে পূর্ণ 
বজমানের বস্তপ্রাপ্তিব. জনয এবং ! করেন) শিক্ষিত উাহীরা ইন্দ্রকে বর্ধিত 
বস্তু স্থিতি জন্য অদ্য আজ্যতাগ । করুন এবং যজমানের বন্বপ্রাপ্তির জন্য 
পান করুন। হে হোত: ! উম! ও নক্ত | এবং বন্থুস্থিতির জন্য অদ্য আজ্যভাগপান 
দেরীদ্বধধকে ঘজন কব। ৩ করুন। হে হোতঃ! দৈব্যাহোতি দবেব- 

যে উর্জজাহুতী৩ দেবীদয, কামনা | ছয়কে যজন কর। ৬ 
দোৌহনে সমর্থা এবং কামনারূপ ছুগ্ষে 

পরিপূর্ণ, তন্মধ্যে যে একজন! অন্ন ওপানীয় 

প্রঙ্গাদিগকেৎ সতত প্রব্বত কবান, 

১ উত্জ। যেহেতু তাঁহার হ্বরূপই অন্ন ও 

শী ার্ডিঁল _ৎ আহতি। সহ তোজনার্থ ও সহ পানার্থই 

১ অর্থা বেশী, বাসা ও লৌহ-কীলকারি বামস্রী- | আঁবাহথ। 
সমূহ দ্বারা নিশ্বার্ ফৌশলে। শ অর্থাঞ্চ হাষসায় (ভেজায়তি) চলিতে পার | 

২ দেবকার্ধো ব্রতী গজ অথ, ছানা প্রভৃতি & অনুযাগেশিনাফ'ে কহরাছি, ধলবর্ধনে ব্যায়, যদি, 
মধবা বহগণ ও জহগণ অতৃতি, যত আতাহারির.. অ্ুরছিতরট-িদরতল ানিপণতভ্যাসাদি ) 
দেববুন্দ | » ও উহার), আাররিং, দ্নীক নিহমা হুলগরে 

০ উত্জাঅয় ও বপ, ডৎসহ আ.ছ্চি াছ্যাশ। ধাহানিগ্্তৃক তাগুত ছটে। 



০ যজুর্ধেদ সংহিতা । ২৮ অৎ 

যে তিআ্োদেবী দেবীত্রয , তন্মধ্যে । ত্রিবন্ধুব১, 'যিনি ইন্দ্র যিনি দেব১৩ এবহ 

তাঁবতী ছ্যলোক, কদ্রগণেব সহচাবিণী | ধিনি শত, সহজ শিতিপৃষ্ঠ পশু দ্বাবা 

সবস্বতী ঘজ্ঞলোক,৯ এবং ইডা' গৃহ সকলৎ 

স্পর্শ করেন৩ , তাহাবা আপনাদেব পতিঃ | 

ইন্্রকে বন্ধিত ককন এবং যঙ্জমানেব লন্থৃ- 

প্রাপ্তির জন্য এবং বন্ুস্থিন্িব জন্য অদ্য 
আজ্যভাগ পান ককন। হে হোত? 

তিজোদেবী দেবী ভ্রষকে জন কব । ৭ 

যে নবাশংস€ দেবতা ভ্রিবথ* যিনি 

১ যজ্জীষ ধুম সকল যে শোকে পজন্ ন্যাকাব 

প্রীপ্তি হয় তাছাঁকই ফজ-লোক কহে অর্থাৎ 

সাত্তবীক্ষ | 

হ অর্থাৎ মৃত পাষাণ দ্বি নির্মিত গৃহ বিশিষ্ট 

লোঁক-ভূলোক। 

৩ অর্থাৎ চিব-সন্বন্ধ | 

৪ পালস্তা! তিআ্রোদেবী ত্রিলোকস্থ ধ্বলি” 

ত্বষ+ আকাঁশেবই ধ্বনি ৩৭ অতএৰ আকাশের 

প্তী তিআোদেবী নুতব। এ স্থলে ইন্দ শবে 

আকশ বন্শিলও ক্ষভি নাই '্থবা শাঁলেব 

পত্ধী তি আ্াদেবী উহাও সম্ভবপব | 

৫ নব--মনুষ্যগ্রণ অর্থাৎ খধন্বিকশ1 (ঘৃ স্থাল 
দেবশদ্িগেব প্রশণ্সাবাদ কবেন তাঁহাকেঈ 

নব্বাশ*স কহে অর্থ যজ্ঞ | 

৬ শেহেতু সজ্ঞই স্বপ্রাপক তাতএব এ স্থলে 

বথবপে বর্ণনীষ | বকথশন্দে বেব গু স্থান অর্থাৎ 

যে প্সাবৃ ক্ছানে খীঁফিষ1! শতুদিনগব প্রতি শব 

ক্ষেপ করি”্ত পাবা খাঁধ কিন্ত শবুপক্ষীয শার তুহ র: 
শা্রম্পর্শও করিতে পারে জ1| হজ্বণ্পী রাখত 

ন্িনটা পবা শখা সদ ৪ হুবিধাপ ৭৪ আশীধ, ১ 

| প্শবর্ধ্যবান, | 

বাহিত হএন ৪, তাদশ নবাশংসে হোত্র 
ক্রিষ! মিত্রাবরুণ দেবতা'বই উপযুক্ত এবং 
স্তোতৃক্রিযা বৃহস্পতি নম্পাদ্য ও অশ্বি- 

দেবতাবাই আধ্বধ্যব কবিতে সক্ষম, 

তিনি ইন্দ্রকে বদ্ধিত ককন এবং যজম! 
নেব বস্থৃপ্রাপ্তিব জন্য এবং বস্থশ্হিতিব 

জন্য অদ্য আজ্যভাগ পান ককন। হে 

হোত 1 নবাশংপ দেবতাকে যজন 

কব ।৮ 

যে বনস্পতি দেবতা, স্বীয মুল 

ভাগেব দ্বাব। ভূঙাগেব দৃট তা কবেন, ম্বীয 
মধ্যভাগেব দ্বাবা অন্তবাক্ষ ভাগেব স্বাদ 

গ্রহণ করবেন এবং অগ্রভাগের দ্বাবা 

ছ্যভাগ স্পর্শ কবেন, ধাঁহাব পত্র সকল 

স্থবর্ণময, ধাহাব শাখাগুলি মধুময, ধাঁহাব 
ফল আঁতিশয স্বাছু , তিনি অদ্য অপবাপৰ 
দেবগণেব সহিত একমনে ইন্দ.কে বাদ্ধতি 
ককন এবং যজমানেব বন্থপ্রাপ্তিব জন্য 

এন বন্তুস্থিতিব জন্য অদ্য আজ্যভাঁণ 

পান কন । হে হোত ' বনস্পতি দেব 

তাঁকে যজন কব । ৯ 

১ বন্ধুব স্থুব শব্দে রথা,ডা এ বাল ঝক, যজ্ঞ ১ 

লামমতই বন্ধুৰ স্থ(ণীয হধন্ুঃ শব ও চর প্র 

অন্থুবস্তনীয হবিঃ, চক ও পুবোডাঁশাদি প্রশ্বষে 

৩ ছ্যতিমান। ৪ বথপক্ষে চলি 

ক্্পক্ষে নির্বব হিত । 

& বনস্পতি শবে বৃহৎ বৃক্ষ এন্থলে যুপ। 
» ক্রক জঁৰাদি4 

এবছ 



২৪ কৎ মাধ্যন্দিনা শাখা। ৪৪৩ 
যে বহির্ণ দেকতা, ইঠদ১ কর্তৃক | জন্য ফুপে ছাগ বন্ধন করত; অযি দেব- 

অন্যোন্য আক্রমণানুসারে পাঁতিত হইলে 
স্থখোঁপবেশন স্থান হুএন, ঘিনি সমস্ত 

বাবিতিব২ মধ্যে ছ্যুতিমান্, তিনি ইন্দকে 
বদ্ধিত করুন এবছ যজমানের বস্থ প্রাপ্তির 

জন্য এবহ বন্স্থিতির জন্য অদ্য আল্যঃ 

ভাগ পান করুন। হে হোত: ! বর্হি দেব-" 
তাকে যন কর । ১০ 

যে সবি অগ্নি দেবত1, স্থিষ্ট 

কবিযা থাকেন *বলিয়াই ন্থিষউকৃত্ড নামে 

অভিহিত হইফ! থাকেন, দেই 'ম্বিষউকৃৎ 
অদ্য আমাদের স্বিষউ করুন ;_-ইন্দদেব 

তাকে বদ্ধিতি করুন$ এবং যজমানের 
বস্ত প্রাপ্তির জন্য এবৎ বস্ুৃস্থিতির জন্য 

অদ্য আজ্যভাগ পান করন । হে হোতঃ! 

ন্বিউকৃত অগ্নি দেবতাকে যজন কর । ১১ 
(আপ শা 

২৩ কণ্তিকা। 

এই কণ্ডিকার মন্ত্রত্রয়ে এন্দ, পণ্ড 
সন্বন্ী সুক্তবাকের প্রৈষ সম্পন্ন হইবে__ 

অদ্য এই জমান চরু পাক করতঃ 
পুবোডাশ পাক করত: এবং ইজ্জ দেবতাৰ 

শপ 

তাঁকে হোতৃত্বে ববণ করিবে 1 ১ 

অদ্য মনমীপস্থ এই বনস্পতি দেবত! 

(যুপ), ইন্দ, দেবতার জন্য ছাঁগেব সাহিত্য 
অবলম্বন করিবে ; যজমান সেই ছাঁগেব 
মেদ পর্য্যস্ত পাত্রে ধাঁবণ পূর্বক পুাঁক 

করত: পাত্রান্তবে গ্রহণ করিয! পুবোডাশ 
সহ বদ্ধিত করিবে । ২ 

হে অগ্নে। “ইনি দেবগণেব নিকট হইতে 
আম়াদিগের জন্য বরণীয় ধন আদায় কবি- 

বেন এবং তৎসমস্ত আমাদিগকে প্রদান 

কবিবেন**- এই আশিয়ে অদ্য এই যজমান 

সমস্ত দেবগণের মধ্যে তোমাকেই “ হে 
খষে ! হে খষি-পুভ্র । হে খধি-পৌত্র 1 ৮__ 
ইত্যাদি স্ততিবাক্যে হোতৃকার্যে বরণ 
করিতেছেন, এক্ষণে তুমি কল্যাণ বদ্ধনার্থ 
নিষুক্ত হইয়াছ অতএব তাদৃশ সৃক্ত 
মকল ব্যবহার কব,- মনুষ্য-কার্ধ্য সাধন 

কর। ৩ 

২৪--৩৪ কণগ্ডিকা। 

চতুর্বিবংশ হইতে চতুস্ত্রিংশ পর্য্যস্ত 
| একাদশ কণ্ডিকা ত্বক ১১ টি মন্ত্র বায়োধস 

১ এ স্থলে ইত্জ শব্দে শ্বধামান্ “জমান ও | পণ্ড লন্বস্বী প্রয়াদগুলিব প্রৈ__ 
যজমানের কর্মচারী খত্বিকগণ। ২. বারি-জলই | 
সাহার ইতি-গতি ঘর্থাৎ জল 'জীৰন ওষধি। 

হোতা,_সম্যক দীপ্ত অথচ সম্যক" 

৩ স্দিষ্টকাঁবী অর্থাৎ স্বি শবে হুন্দর অভিলায দীপ্যমান, মহাষশী% বরণীয়, অমনি দেব- 

€েষ্টাভিলাষ নহে), ভাহাই যাহার প্রসাঁদে সিদ্ধ বাণ] তাঁকে এবং তৎসহ বয়োধা ইন্দ্রকে ঘজন 

পূর্ণ হয়, ভাহাঁকেই শ্বিউ ক কহেঃ। করিবে । অগ্সি দেবত1 গাঁয়ত্রীচ্ছন্দ সহ 
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ইন্দ্রিয়, ত্র্যবি গো ও বয়: যজমাঁনকে 
প্রদ্দান পুর্বক আজ্যভাগ পান করুন । 

হে হোত" ! যাঁগ কর । ১ 

হোতাঃ__অদ্দিতি দেবতার গর্ভম্বরূপ, 

তনূনপাতঃ উত্ভিৎ, শুচি দেবতাকে এবং 
তগুসহু বয়োধা১ ইন্দ্রকে ঘজন* করিবে,। 

শুচিদেবতা,_উঞ্চিক ছন্দ সহ ইন্দ্রিয়, 
দিত্যবাট গে! ও বয়: যজমানকে প্রদান 
পূর্বক আজ্যসাগ পান করুন। হে হোভ: । 

যাগ কম্ধ।হ ৃ 

ছোতা,__যেহেতু উঈড়ারং' যোগ্য 
অতএব জড়িত, ইড়াশ সমূহ প্রুদানেরও 
উপযুক্তপান্র, বলবাস্, বৃত্রহা, সোম দেব- 
তাকে এবং তশুসহ বযোধ। ইন্জ্রকে যজন 
করিবে । সোমন্দেবত1,_অনুষ্ট পছন্দসহ 
ইঞ্জিয়, ও পঞ্চাবি গো। ও বয়: যজমানকে 
প্রদান পূর্বক আজ্য ভাগ পান করুন । 

হে হোত: ! যাগ কর। ৩ 

ভোতা,--দেবগণের প্রিয় অত আস- 

নেরউপয়ুক্ত, পোষণক্ষম, অসর্তা, হুবহি'ও 
দেবতাকে এবং তৎসহ বয়োধা ইন্দ্রকে 

১ বয়ঃ শব্দে পরমাস্তু, তাহ! যিনি প্রদান কটন 

অর্থাৎ বৃদ্ধি করেন বা পাঁপশংন্য কর তঃ যথাবখ রক্ষা 

করেন “*পোপজন্য ক্ষ হইতে রক্ষা করেন) 

তাহাঁকেই বয়োধা কহে 

২ ঈড়া-স্ততি। 

৩ স্থলে ইড়াঁ পুরোভাশাদি অন্ন। 

৪ হুন্দর (সংস্কৃত) কুশ!। 

বজুর্বেষ সং হিতা। 

ক্ধূপী, দৈব্যাছোতৃদেবদয়কে এবং 

২৮ অং 

যজন করিবে। হ্বর্থির্ঘবতা, _ বৃহুতীচ্ছন্দ 
সহ ইন্জ্িয়, ভ্রিবসা গো ও বয়: যজ- 
মানকে প্রদানপূর্বক আজ্যভাগ পান 

করুন। হে হোত ! যাগ কর। ৪ 

হোতা, _ বিস্তু তাবকাঁশ, শ্বন্দর গমনা- 

গমনের উপযুক্ত, যজ্ঞে বর্দিত, হিবণ্য।- 
গলাদি বিশিষ্ট ছারদেবীগণকে (এবং তৎ- 
সহ ব্রহ্ষা' নামে প্রসিদ্ধ, বযোঁধা ইন্দ্রকে 
যজন করিবে । দ্বারদেবীর্গণ, এই যজমাঁনে 

পঙক্তিচ্ছন্দ সহ ইইন্ড্িয়, "তূরয্যবাট, গো 
ও বক্স! বিধান পূর্বক আজাভাগ পান 

করুন ॥ ছে হোত: 1 যাগ কর ॥ ৫ 

হোতা,--স্থরূপা, হুন্দর-শিল্পি-নি- 
র্রিতাঃ দর্শনযোগ্যা, মহত্বযুক্তা নক্ত ও 
উধা নামক উভষ দেবীকে এবং তৎসহ 

বিশ্ব নামে প্রসিদ্ধ বযোধা ইন্দ্রকে যজন 
করিলে ।এনক্তোষা দেবীদয়,_এই যজ- 
মানে ভরি প.ছন্দসহ ইন্দ্রিয়, পষ্ঠবাট, গো 
ও বয়ে! বিধান পূর্ববক আজ্যভাগ পান 
করুন। ছে হোত: ! যাগ কর।৬ 

হোতা, প্রজ্ঞাবান্! কবি, পরস্পব 

সখ্যভাবাপন্ন, দেবগণের উৎকৃষ্ট যশো- 
তৎ- 

সহ বয্োথা ইন্্রকে যজ্জন করিবে । দৈব্যা- 
হোতৃদেবদ্ধয়,__জগতীছন্দসহ ইক্জ্রিয অন. 
ডান্ গে! ও বয়: যজমানকে প্রদান পুর্বর্বক 

মাজ্যভাগ্ পান করুন । হে হোত: ! যাগ 
কর। ৭ | 

€ 
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হোতা,__-রূপবর্তী, হিরগুয়ী, ছ্যতি- 
মতী, “ভারতী”, পরৃহতী১ % ও “মহী২ ১ 
নামে প্রসিদ্ধ তিআোদেবীকে এবং তাহা | 
দের পতি বয়োধা ইন্দ্রকে যজন করিবে । | 

তিসোদেবী দেবীরা১__ 

ছন্দ সহ ইন্ছ্রিয়, ধেন্ুু গো ও বয়োবিধান 

পূর্বক আজ্যভাথ পান করুন । হে 
হোত: ! যাগ করু। ৮ 

এই যজমানে বিরাট | 

বয়োবিধানপুর্বক আজ্যভাগ পান করুন । 
হে হোত: ! যাগ কর। ১৯ 

হোতা,_গৃহপতি অগ্নির উদ্দেশে 

কৃত স্বাহীক্রিয়া ভেষদ্দ রূপী বরু- 

খের উদ্দ্দশে কৃত ম্বাহা ক্রয় 

এবং কবি, বলবানূ্ বায়ুর উদ্দেশে 

কৃত ম্বাহা! ক্রিয়া, ইত্যাদি স্বরূপ। 

স্বাহাকৃতি দেবীগণকে এবং তৎসহ 

হোতা,__হুরেতা» ও সম্যক্ পুষ্টিবদ্ধন | বয়োধা! ইঞ্জ দেবতাকে জন করিবে । 
এবং যিনি সমন্ত পদার্থেই বিভিন্ন প্রকার | স্বাহাকৃতি . দেবীরা»--অতিচ্ছন্দ নামক 

| ছন্দ:সমুদ্রয় সহ ইন্দিয়ে, বৃহৎ খবভ গে! রূপ ও পুষ্টি বিধান করেন, তাদৃশ ত্বটু- 
দেবতাকে এবং তৎসহ কয়োধা ইন্দ্রকে 
যজন 'কবিবে ত্বষ্টদেবতা,--দ্বিপদাছন্দ 
সহ ইন্ড্রিষ, উক্ষা গে ও বয়ঃ যজমানকে 
প্রদান পূর্বক আজ্যভাগ পান করুন । হে 

হোত. ! যাগ কর। ৯* 

হোতা, শমিতা,০ শত্রু হিরণ্য-" 
পর্ণ, উকধীত , রশনাধারী" বশি৮ ও ভগ 

স্বরূপ* বনস্পতি১* দেবতাকে এবং "তৎ- 

সহ বয়োধ! ইন্দ্রকে যজন করিবে । বন- 

স্পতি দেবতা,_এই যদ্দম্বানে ককুপ, 
ছন্দ সহ ইন্ড্রিষ, বশ! ও বেহৎ গে" এবং, 

১ ইহ? সবস্থতীবই নামান্তর । 

২ ইহা! ইডারই ন।মাস্তর | * 

শ পর্ঘাতক। উ& ধহুকশ্মসাধন। ৫ হুবর্ণময় 

পক্ষদ্ববায়ক আন্তরণবিশিহট । » উক্থমন্ত্রে হ্তত । 

৭ পশুবস্ূন রজ্জ্যুক্ত । ৮ ফাভিমান্ত,। 
৯ যজমানের পর্থর্্য্থচক হতুরত এ্ধর্যান্নবপ । 
১৬ যুপা। 

ও বয়: যজমানকে প্রদান পুর্বর্বক আজ্য- 
ভাগ পান করুন। হে হোত: । যাগ 

কর। ১১ 

৩৫-_-৪৫ কণ্তিক!। 

পঞ্চভ্রিংশ হইতে পঞ্চচত্বারিংশ 
পর্ধ্যস্ত একাদশ কগ্ডিকাত্মক ১১টি মন্ত্র, 
বাঁষোধস পশু সম্বন্ধ বার: দেবতার 

প্রৈষ-_ 
* বহির্দেবতা, বযোধ! ইন্দ্র দেবতাকে 

বন্ধিত করুন। গায়ত্রীচ্ছন্দো যুক্ত চক্ষুরিক্দ্িষ 
এবৎ বয়: ইন্দ্রকে১ গুরদানপুর্ববক* বস্থ- 

প্রাপ্তি ও বস্্স্থিতির জন্য আজ্যভাগ পান. 

করুন । ছে হোত: ! ঘাগ কর। ১ 

দ্বারদেবীগণ, শুচিনামক বয়োধা ইন্দ, 
চা 

১ এস্থলে ইন্ত্রশব্ধে পদ্বধ্যবান, ষম'ন | 
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দেবতাকে বদ্ধিত করুন। উষ্চিকছন্দোযুক্ত 

প্রাণ ইন্দিয়” ও বয়: ইন্দীকে প্রদান 

পূর্বক বন্থপ্রাপ্তি ও বন্স্িতির জন্য 
আজ্যভাগ পান করুন। হে হোতঃ ! যাঁগ 

কর 1২ 

_ উষাসানক্ত! ধেবীদ্ধয, বয়োধ! ইন্দ, 
দেবতাকে বর্ধিত করুন ॥ . অনুষ্টপ, 

ছন্দে। যুক্ত বল ইন্দিয় ও বয়” ইন্্কে 
প্রদানপূর্রবক বন্থুপ্রাপ্তি ও বন্থস্থিতির 
জন্য আজ্যভাগ পান করুন ।'ছে হোতঃ! 

যাগ কর । ৩ 

বন্স্থিতি-হেতু জোদ্ত্রী দেবীবা, বযোধ! 
ইজ্মদেবতাকে বদ্ধি'ত করুন। বৃহতীচ্ছন্দে। 

যুক্ত শোত্রেক্দিয ও ধষ”, ইক্্রকে প্রদান 
পুর্ববক বন্থপ্রাপ্তি ও বন্শ্থিতির জন্য আজ্য 
ভাগ পান করুন। হে হোতঃ! যাগ 

কর। ৪ 
কামনা দোহনে সমর্থা ও কামনাছুগ্ধে 

পরিপূর্ণ! উর্জানুতী দেবীর» শ্বীধ ছুগ্ধে 
বয়োধা ইজ্জদেবতাকে বদ্ধিত করুন । 
পর্তক্িচ্ছন্দে। যুক্ত শুক্রেজ্দ্য় ও বয়'ঃইজ্জকে 

প্রদান পুর্ববক বন্তপ্রাপ্তি ও বন্থুম্ছিত্তিব 

জন্য আঙ্যভাগ পান করুন । হে হোতঃ! 

যাগ'কর । ৫ 

দৈব্যাহোতৃ দেবদ্য়ঃ বয়োধ! ইজ্্দেব- 

তাকে বদ্ধিত করুন । ভ্রিষ্টপ্ছংজ।-যুক্ত | 

স্বিষি* ইক্জ্রয় ও বয়:, ইজ্কে প্রদাক | 

ষজুর্বেদ সংহিতা । ২৮ অং 

ভাগ পান করুন। 

কর। ৬ 

তিজআ্বোদেবী দেবীর1, বয়োধ! ইন 
দেবকে বদ্ধিত করুন। জগতীচ্ছন্দো যুক্ত 
শৃষ ইত্জিয় ও বয়" ইন্দ্রকে প্রদান পূর্ব্বক 

বসূপ্রাণ্ডি ও বসুশ্ছিতির জন্য আজ্যভাঁগ 

পান করুন| হে হোতঃ! যাঁগ কব। ৭ 

হে হোতঃ! যাগ 

নরাশংন দেবতা, বয়োধা ইন্দ্র দেব- 
তাকে বদ্ধিত করুন । বিরাট. ছন্দো যুক্ত 

রূপ ইন্দ্রিয় ও বয়: ইন্দ্রকে প্রদান পূর্বক 

বন্থপ্রাপ্তি ও বহ্ুস্থিতির জন্য আজ্যভাগ 

পান করুন । হে ভোতঃ ! যাগ করু। ৮ 

বনম্পতি দেবতা, বর়োধ! ইন্জরদেব- 

তাকে বদ্ধিত করুন। দবিপদাছন্দোযুক্ত 

ভগইজ্িয ও বয় ইন্দ্রকে প্রদান পুর্ববক 

বন্থপ্রাপ্তি ও বন্থস্থিতির জন্য আহ্ব্যভাগ 

পান করুন। হে হোত: ! যাগ কব। ৯ 

ওষধি প্রধান বর্হি দেবতা, বয়োধা 

ইন্দ্র দেবতাকে বদ্ধিত করুন। ককুপ, 

ছন্দোযুক্ত 'যশ ইন্দ্র ও নয়, ইন্দ্রকে 

প্রধান পূর্বক বন্থপ্রতঃণ্ডিব জন্য এবং 

বস্তুশ্থিষ্ঠির জন্য আজ্যভাগ পান করুন। 

হে হোত, ! যাগ কর। ১০ 

স্বিউকৎ অগ্রি দেবতা, বয়োধ। ইন 

পুর্ববক বন্পপ্রাপ্তি ও বন্ুস্থিতির জন্য আজ্য- দেবতাঞ্ধে বন্ধিত করুণ । অতিচ্ছন্দে! 

তত উই 
১ ত্বক । । সকল বুক্ত ক্ষএ ইঞজিয় ও বয় ইজ্জকে 



৪৬ কৎ 

প্রদান পুর্ববক বন্থপ্রাপ্তির জন্য এবং 
বন্থস্থিতির জন্য আজ্যভাঁগ পান করুন। 
হে হোত: ! যাগ কর। ১১ 

৪৬ কণ্ডিকা। 

এই কণ্ডিকার মন্ত্রত্রয়ে বায়োধস পশু 
স্বন্ধী সুক্তবাকের প্রৈষ সম্পন্ন হুইবে__ 

অদ্য এই যজমান,_চরু পাক, 
পুরোডাশ পাক এবং বয়োধ| ইজ্জ 

দেবতার জন্য ,যুপে ছাশ বন্ধন" করতঃ 

অগ্নি দেবতাকে হোতৃত্বে বরণ কবিবে ॥১ 
অদ্য সমীপস্থ এই বনস্পতি দেবতা 

(সুপ), বয়োধ! ইজ্জ দেবতার জন্য ছাথের 

নাহিত্য অবলম্বন করিবেঃ যজমাঁন সেই 

মাধ্যন্দিনী শাখা। 88৭ 

ছাঁগের মেদ পর্য্যস্ত পাজে ধারণ পূর্বক 
পাক করতঃ পাত্রাস্তরে গ্রহণ করিয়া 

পুরেডাশ সূহ বদ্ধিত করিবে”। ২ 

হে অগ্নে! “ইনি দেবগণের নিকট 
হুইতে আমাদের জন্য বরণীয় ধন আদায় 
করিবেন”-:এই আশয়ে অদ্য এই ,যত্তু- 

মান সমস্ত দেবগণের মধ্যে তোমাকেই , 

« হে খষে! হেখধিপুভ্র ! হে খষিপৌভ্র ! 
ইত্যাদি স্তৃতিবাক্যে হোতু-কার্ধ্যে বরণ 
করিতেছেন, এক্ষণে তুমি হোতা অতএব 

তাদুশ উদ্যম 'কর , তুমি কল্যণ-বদ্ধনার্থ 
নিযুক্ত হুইয়াছ অতএব তাদৃশ সুক্তসক্ল 

ব্যবহার কর,__মনুষ্যকার্য্য সাধন কর । ৩ 

পাস 

যজুর্বেদীয় মাধ্যন্দিনী শাখার মন্ত্রভাগের অধ্টাবিৎশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ 



অথ উনব্রিৎশ অধ্যায়*। 

শপ সপপস 6 ৬ এপ 
৪৪৪ 

১-২৪ কণ্ডিক!। 

প্রধমাদি চতুর্বিংশ কণিকাত্বক ২৪ টি 
মন্ত্র অশ্বস্ততি উদ্দেশে পঠিত হইবে-_ 

ছে জাতবেদঃ অগ্নে! তুমি সম্যক 
দীপ্ত হওত: মতিমান্ খিক্গণের মানস- 

ভাবানুযায়ী হস্থাছ ম্বৃত প্রাণ্ডে শ্রীত 
হওতঃ এবং দেবগণের উদ্দেশে, বাভীর 
ন্যায় বেগে বাঞ্ি-মাংসখগুসকল বহন 

করতঃ সহঙ্থায়িগণের প্রীতি ভাঙ্গন 

হইতেছ। ১. 

ঘত দারা দেবযান-মার্গ সমস্ত সিঞ্চন 
গুরর্ধক এই বালী, দেবগণকে প্রাপ্ত করান 
হইতেছে। হে সপ্ডে! এই সমস্ত দিখৃ- 

বিদিক্, তোযাকে লক্ষ্য করিয়া রহিয়াছে; 
এই'যজমানকে শ্বধ! প্রদান কর। হ' 

হে সণ্ডে! শ' হেবাজিন্! তোমাকে 

১ এই অধ্যারটির সময মতই অস্থমেধের হ্প্া- 
থান শুদ্ধ হইবে । 
1 অর্ক। 

তোমার অভিলাষানুরূপ, ভক্ষণ করাইয় 
বন্দন। পুর্ধবক অনতিবিলম্বে মেধ করা 

যাইবে এবং বন্থগণের সাহিত্যে স্থৃপ্রীত, 
জাতবেদাঃ অগ্রি ত্বদীয় প্রিয় মাংস দেব- 
গণকে প্রাপ্ত করাইবেন। ও 

পৃথিবীতে বহুল পরিমাণে গোছা 

গোছা করিয়! বিস্তীর্ণাকারে সমুগপন্ন, 
এই বহি? দেবগণের সহিত যুক্ত করণর্থ 
প্রী্ভভাবে আভীর্দ করিয়া থাকি; 

অদিতি দেবী, এই কার্ষ্যে শ্রীতা হওত: 

আঁমাঁদের শুভকরী হুইয়! স্বীয় আসনার্থ 

গ্রহণ করুন। ৪ 

ী বায়ুর গমনাগমনার্থ রন্ধ যুক্ত, আলো: 

কের 'আগমনোপায় সমম্থিত নানাবর্ণে 

চিত্রিত, হুস্ী ও দদীর্ঘ পক্ষ-দয়-স্বর্ূপ 

কবাটিছয় বিশিষ্ট, গমনাগমনের পথ, এই 

ছ্বারদেরীগণ আমাদিগের কল্যাণকারিদী 

হউন ৫ 



১৯ কহ মাধ্যন্দিনী শাখা । £৪৯ 

মিত্রাবরুণ দেবদবত়র মধ্যে সঞ্চরণ- 

কাঁরী,% যজ্দের আঁহুতি-কাল বোধক, হির- 
গ্রয়। নিপুণ শিল্পীর শিল্পম্বরূপ, হে উষা- 
সানক্তা দেবছয়! তোমাদিগকে এই 

সত্যের আকর শ্ছলে উপস্থিত করি- 
তেছি। ৬ 

উভয়ে, এক রথে আরূঢ হুওত: 

বিশ্বভুবনদর্শনকারী প্রাণিগণকে ম্ব স্ব 

কর্ধে প্রেরণকারী* ও দিখিদিক্ সর্বত্র 

জ্যোতিঃপ্রসারী,*হিরগ্রয়, আঁদিদেব, হে 

দৈব্যাহোতাবা! তোমাদিগকে প্রীত কর- 
ণার্ঘই আমর! প্রত হইয়াছি। ৭ , 

স্বীয় দেবতা আদ্িত্যগণের সাহিত্যে 
ভারতী দেবী আমাদের যজ্ঞে অনুমোদিত 
করুন। স্বীয় দেবতা কুদ্রগণের সাহিত্যে 
সরস্বতী দেবী আমাদের যজ্ঞ রক্ষা করুন। 
স্বীয় দেবতা বন্তগণের সাহিত্যে উপস্থৃতা 
ইড়া দেবী আমাদের যজ্ঞে প্রীতা হউনণ*। 

পাশাপাশি শী সি পস্পাপাশাক্পাপিীীপিশা পাশা 

" * এস্থলে মিব্রশবে চ্যলোক ও ৰরুণধবে 
ভুলোক, এতাবতা মিত্রাবকণ শবে দযাবাপৃথিবী, 
এভগ্ধ্যে সঞ্চারী অর্থাৎ উদয়ান্তপ্বকপ গমনাগমন- 

কারী উাসানক্তা-দিবসরজনি বুঝিতে হইবে। 
শ ভারতী ছা-ধ্বনি, সরস্বতী অত্তরীক্ষ-ধবনি ও 

ইড়া ভূ-্ধবনি এবং হৃধর্য ছুয দেবতা, বানু, অস্তুরী ক্ষ- 

দেবতা ও অগ্নি ভূ-দেবত। ;--ইহা পুর্ব পুর্ব মর 

নকলে প্রকাশিত আছে এ মন্ত্রে ভীরতীর সহিত 

আদিতযগণের। লরস্বতীব সহিত ক্ভ্রগণের ও 

ইড়ার সহিত বশ্গুর উল্লেখ থাকাব, আদিত্য হুর্ষোয- 

রই নামান্তর, কুঞ্জ বাযুরই নামাস্তর ও বর্থু যে অগ্ি- 

রই মামাস্বর,_ইছ। স্পউই বোিত হইল। 

এই তিআ্রোদেবী দেবীরা আমাদের 
যজ্ঞকে অস্বতত্ব প্রদান করুন । ৮ 

তব দেবকাম পুজ্র উৎপন্ন করেন; 
ত্বষ্টাই আগুগাঁমী অশ্ব উৎপন্ন করেন, 
এই বিশ্বভুবন সমস্তই ত্ব্টার উৎপাঁদিত ; 
হে" হোত: ! বুতর বস্তুর উৎপাদুরিতা 

তবটাকে যজন করঞ্চ। ৯ 

দ্বতাক্ত অশ্ব প্রতি যাগকালে স্বয়ংই 
দেবর্গণের অন্নরূপে, উপস্থিত হয় । বন- 

পতি দেবত1"* অগ্রিকর্তৃক আম্বাদিত (খণ্ড 
খণ্ডীরুত অশ্বমাংসরূপ) হব্য সকল দেব- 
লোকের প্রিয় জানিয়া বহন করেন । ১০ 

হে অগ্নে! প্রজাপতির তপ:প্রভাবে 

সদ্যোজাত ও বৃদ্ধি-প্রাণ্ত হুইয়াই যজ্ঞ 
ধারণ করিয়াছঞ% ; স্বাহারৃত হবি লইয়া 

৬ ত্বষ্টা শব্দে হূর্ধ্য। যজমান-পিতার ওুরসে 

ঘজমানকপী পুত্র উৎপাদন এবং ঘে অর্ব ষজমানের 

সর্বস্ব, তাছারও উত্পাদন, হার্যেরই ক্রিয়ান্ুগত ১ 

অধিক কিঃ এই সৌর জগতের সূম্ত উৎপক্িক্রিয়াই 

্র্্যক্সপ যন্ত্র ্বার! সাধিত হইয়া! থাকে এই মন্ত্রে 

ইহাই বোধিদ্ধ হইল 
টু এস্কলে মাংসাততির উপযোগী কাষ্ঠি-নদি স্মিত 

পাত! 

! এ স্থুশে এক পক্ষেত-গ্রজাপতি শবে ,ফভ- 

মান, ততবর্তৃক অরশি কাষ্ঠ হইতে সদ্যোলাত ও 

সমিতপ্রক্ষেপাদি দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া অশ্বমেদাদি ,* 

যজ্ঞ ধারণ । পঙ্গাত্তরে, “'এ্রজাপতি স্তপত্তপ্যত”-_ 

বুত্যান্ি শ্রুতি এবং “তন্সিক্ওে স ভগৰামুষিত্ব। পরি- 

বৎলরং । গ্বমেবাস্বনোঁধ্যানাতদণ্ডমূকরোদ দ্বিধা!» 

ইত্যাদি স্মতি অনুখাষী প্রজাপতি শব্ের্শ হরখ্যগভ ” 



8৫০ 

দেবগণের অগ্রগামী হও $ সাধ্য দেবগণ 

ইবি অদন ককন। ১১ 

হে অর্ধন্ 1 যে অগ্রি, সমুদ্জ হইতেই 
হউক ব পুরীষ হইতেই হুউকণ" প্রথম 

উৎপক্গ হইয়াই ক্রন্দন করেন, তিনি 
তোমার জাঠররূপে অবস্থিত ছিলেন । 
শৌর্ষ্যে শ্যেন-পক্ষদ্বয়কে এবং বেগ 
গতিতে হরিণ-বাহু-দ্ধয়কে তুমি পরাজিত 

করিয়াছ অতএব তোমার মাহাত্ব্য অবশ্য 

স্তবনীয় । ১২ 

স্রথমত; বনস্থগণ, সূর্য্যমগ্ডল ছুইতে 

অশ্ব নিংস্যত করেন, পরে ত্রিতধ্নঃ দেবতা, 

যমকর্ডুক প্রদত্ত এই অশ্বকে রথে বা 

কার্্যে যুক্ত করেন, ইন্দ্রদেবতাই সর্ব্ব- 

প্রথমে ইহাতে আরূঢ হুএন, গন্ধর্ব্ব 

দেবত! রসনাগ্রহণপুর্ববক তদীয় সারথিত্ব 

করেন১। ১৩ 

হে অর্ববন্ ! তুমি যম, তুমি আদিত্য, 

গুহ্য কর্ম প্রভাবে তুমিই ভ্রিত ও সষোমের 

সহিতও তোমার সম্বন্ধ আছে এবহ 

তৎ্কর্তৃক স্ছষ্ট অগ্নি, খজ্ঞাত্বক ভূলোক ধারণ 

করিয়াছেন । 

* বাড়বাগ্লিরপে | 

1 পুরীঘ্যানলিকূপে (গ্যাস)। | 
£ ভ্রিহশব্দে ভ্রিলোকচারী বাষু । 

যজুর্ধেদ সংহিতা । ২৯ তাং 

বিজ্ঞগণ বলেন--ষে, ছ্যুলোকে তোমার 
তিনটি বন্ধনং । ১৪ 

হে অর্কন্ ! তীহার1! বলেন--ষে, ছথ্যু- 
লোকে তোমার তিনটি বন্ধন, অন্তরীক্ষে 
চিনটি বন্ধন এবং পৃথিবীতেও তিনটি 
'্বন্ধন, আরও 'বলেন-যে, আমাদের 

পরম পিতা যখন এক জন আছেন তখন 

বরুণ দেবতা অবশ্যই. তোমার সমস্ত 

বন্ধন ছেদন করিবেন । ১৫ 

হে রাঁজিন্ !.এই ত্বর্দীয় অবমাজ্বন- 
গুলি পতিত রহিয়াছে, এই স্বীয় খুর- 
্ুপনমহীতলও, বিদ্যমান রহিয়াছে, এই 

স্কুলে তোমাঁর কল্যাণী রশনাঁও দৃষ্ট হুই- 
তেছে এবং যে-রক্ষকগণ যজ্ঞকার্যাসাধ- 

নার্থ তোমাকে রক্ষ। করিয়াছিলেন তাহাঁ- 

দিগকেও দেখিতেছছি । ১৬ 

তোঙ্ীৰব আত্মা পতঙ্গ, অধোদেশ 

হইতে ভ্রমেই উর্ধারোহী হওত: দুরে 
গিয়ছে_ইহা আমি মানস প্রত্যক্ষে' 
অবগত হুইতেছি ; পতত্রি* মুগুডটিকেবল, 

১২ এরূপ কোন চীকা প্রাপ্ত হওয়! যাষ ন| যাছার 

সাহায্যে এইরূপ মন্ত্র সকলের প্ররূত তাত্পধ্য 

1 জুদয়ঙ্গম করিতে পারা যায় ; স্বীয় বুদ্ধিমাত্রের বলে 

যেরপ বোধ হয়, ভাহ] প্রকাশ করিতে নঙ্ক,চিত 

হইতে হয়। 

৬ অবমা্ছন -যদ্দ্বারা অস্বাঙ্গ ধৌত প্রক্ষাঁলিত 

ছইয়াছিল !. 
শ খাহার একদিন না এক দিন অবশ্যই পতন 

হইত । 



২৩ এ মাধ্যন্দিনা শাখা । ৪৫৬ 

রেণুশূন্যক্চ সুগম্য এই যজ্ীয় পথে লুষ্ঠ্য- 
মান দৃষ হইতেছে, । ১৭ 

এই কিরণ মুলে অপরাপর রূপ- 
জয়েচ্ছু ত্বদীয় উত্তমরূপ দেখিতেছি ; যখন 
মর্ত্যগণ তোমাকে তোমার ভোগ্য ওষধি 
প্রদান করিবে, তখন তুমি অতিশয় গ্রাস- 
কারী হওত:* উহা! ভক্ষণ করিব । ১৮ 

রথ, তোমার অনুসরণ করিবে ; 

সারথ্যাদি অন্ুুগত'জনও তোমার অনু- 
সরণ করিবে ; কর্ত শত গাতীও তোমার 
অনুসরণ করিবে* সেই লোকবাসী প্রার্ণী- 
গণও তোমার সখ্য অন্বেষণ করিবে, অধিক 

কি দেবতারাও ত্বদীয় বীর্ঘ্য, বর্থনা। করি- 
বেনঞ্ু । ১৯ 

যে অশ্থের পাদচতুষ্টয় মনের ন্যায় 
বেগবান্ ছিল, যাহার খৃষ্ঠে, হিরণ্যশৃঙ্গ 
ক্ষুদ্র ইণ প্রথম আরোহণ করিয়াছিলেন, : 

1 এবং এই দশমুণ্ডানুসাঁরেই বিংশ বাহু ও বিংশ লোচন 
] প্রবাদও উখিত হইয়াছে । বোধ হয় কথক*মহা- রক্তাক্ত হৃতরাং রেণুশ্ন্য | 

+ ইহা সকলের পক্ষেই জানিতে হইবে । 

£ এটি অশ্বের প্রবোধ বাক্য । ফলে ইছা ঘ্বারা 

“লোকাস্তর আছে ও আত্মা তথায় গমনপুর্ববক পুনশ্চ 

বিবিধ ভোঁগ্য লাভ করে,__ইহা অবশ্যই প্রতিপন্ন 
হইতেছে! 

ণ এন্থলে ক্ষৃত্র ইত্ত শবে রাজা । অর্থাৎ প্রত 
ইন্্ পদ বাচ্য যে এঁশধ্যমান দেবতা, হদপেক্ষ 

অতি ক্ষুদ্র কিন্তু গ্রশবরধ্যমান্ বলিয়। ইন্্ও বলা 

যায়। হিরণাশৃক্গ শবে শ্ঙ্গাকতি হুবর্ণ মুকুটধারী। 

এইবপ, রামাযণে, দশানন শবেও দশবদুনাকৃতি। 
মুকুটস্ধারী বুঝায়, ফলতঃ রাঁৰণের মন্তক একটিমাত্র 

ছিল? ৰাল্মীফি রাবধকে এব-ছুও দ্বি-বাহ্ছ রূগেই 

“্যত্ববান্ হয়; 

দেবগণ, তাদুশ এই অশ্থের অঙ্গ সকল, 
খাদ্য হবি রূপে স্বীকার করুনু। ২* 

ঈশ্মীস্ত*» দিলিক-মধ্যং, সংশুরণণ্ড 
অত্য৪, দিব্যৎ, অশ্বসকল যখন হুংস- 

গণের ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ হুইয়? গমন করিতে 
; তখন দিব্য পথ ব্যাপ্ত 

হয়। ২১ 

হে অর্ধবন্। শরীরমাত্রই পতয়িফুণ, 
চিততমাত্রই বায়ুর ন্মায় বেগগামী এবং 

ইচ্জিয়মান্ধই, সংসারারণ্যে বু বিষয়ে 
থাকিয়া বিকসিতভাবে বিচরণ করে । ২২ 

দেবার্চোপযোগী মনে দীগ্যমান,* 
বাঁজী, অর্ধবাঁকে, যৎকালে শসনপ্রদেশে? 

উপনীত করিতে হয়, তৎকালে তৎসহ 

কন করিয়াছেন, “দশানন,,-মুকুটানুযায়ী 

নামমাত্রই তাদ্বশ অলীক দশমুণ্ড প্রবাদের নিদান 

শর়েরাই য় কথকতা! রঞ্জনার্থ এতাঁদৃশ , নির্মল 

প্রবাদের অঙ্ক,রোৎপাদক এবং কথক খ-্শ্রতামুযাঁয়ী 

লেখক, কবি কীর্তিবাসই ইহার আলবালদায়ী ও পরে 

কাল-মঁহাত্মে মেবত্ব-প্রাপ্ত অন্মদ্দেশীষ মহাঁজনগণই 

গভ্ডলিকা প্রবাহে ইন্ছাকে দের্শ ব্যাপী করিয়া 

ুশিযছেন। 
১ জঘনদেশ ও বক্ষঃস্ছল যাছাদের স্থূল । 

২ যাাদের মধ্যভাগ কশ। ৩ সম্যক বিক্রান্ত। 

৪ অতত গ্রমনশীল। ৫ উৎকৃষ্ট । 

*৬ অর্থাৎ অন্তঃকরণে দেবার্চার উদ্দয় হইবাঘ 
দ্েবাচ্চার উপকরণ সমন্তই প্রদীপ্ত বোধহয় | 

এ বধ্যতৃমিতে । 



৪৫২ 

তাহার অগ্রেচ ও মধ্যেণ অজ গ্াবং 

পশ্চাৎ পশ্চাৎ কবি স্তোভৃগণ গমন 
করেন । ২৩ 

অর্ধধা, পরম লোঁকস্থ পিতা ও 
মাঁতাকে প্রাপ্ত হইবার জন্য অদ্য গমন 

করিতেছে, দেবগৃণের প্রিয় সেবনীয়রূপে, 
গৃহীত হইতে পারে । এবং যজমান, ররণীয় 
আশীর্লাভেরও আশা করেন। ২৪ 

এপ সপ 

২৫--৩৭ কণ্তিকা'। 

পঞ্চবিংশপ্রভৃতি সপ্ুত্রিংশ, পর্য্যন্ত 

ত্রয়োদশ কণ্ডিকাত্মক ত্রযোদশ মন্ত্র জাত 

বেদ! প্রস্ৃতি দেবতার স্তৃতি বিষয়ে 

নিয়োজ্য-_ 

হে জম্যক্ প্রদীত্ড জাতবেদ:! দেব! 

অদ্য এই মানবীয় যজ্ঞ-গুহে তুমি 
ক্বেবযজনকার্ধ্য প্রবৃত্ত হইয়াছ। হে মিত্র- 

পৃ্ক! যেহেতু তুমি প্ররুষ্ট চিতবান্, 
চেতরনীবান্ ও কবি বলিয়া প্রসিদ্ধ অতএব 
দৌত্য কার্যে বৃত হইয়াছি *_-হুব্য বহুন 
কর। ২ 

হে,হ্থজিহব ! তনূনপাঁৎ ! সত্যের পথ' 
সকল মধুসিক্ত করত: আন্বাদিত করাও, 

আমাদের এই অধ্বর যজ্ঞকে এবং আমা- 
দের বুদ্ধি সহ কৃত মাননীয় অপরাপর 

* কৃফজীব (আগের )ছাঁ। 

ব শ্যাঁম ( লৌম্মপৌষ ) ছাগ। 

ফ্তুর্বেদ সৎ । ২৯১ অং 

ক্রিয়াগুল্লিকে সম্দ্ক করত; দেবগণ সথীপে 
উপনীত কর। ২ 

-ষে দেবগণ, হ্থত্রতু, দীত্তিমান্ ও 
ধীমান এবং উদ্য়বিধ হুব্যই আম্বাদন 
করেন; সেই, এই দেবগ্রপের সমক্ষে 
আমর! যজ্ঞের দ্বার যজ্ঞশীয় নরাশংস 

দেবতার মহিম। কীর্ভন করিতেছি । ৩ 
হে অগ্নে! তুমি এই যজ্জে ঈড়নীয়, 

বন্দনীয় ও আব্বানকারী অতএব বস্থগণের 

সহ আগমন কর। তুমি দেবগণের অসাঁ- 
মান্য হোতা ও অভিলঘিত, যাঁজকশ্রেষ্ঠ 
অতএব ইহ্ণর্দিগকে যন কর । ৪ 

পূর্ববান্কালে, ভূভাগ আছাদনার্থ 
বহ্ি'সকল প্রাগণ্র করিয়া বিস্তৃত করা 
হইয়। থাকে ' অতএব উক্তরূপ বহি 
অদ্দিতিপুত্র দেবগণের উপবেশনার্থ বিশেষ 
সুখকর,্হয়। ৫ 

দীর্ঘে ও প্রচ্ছে পরিসরবিশিষট সুতরাং 
বায়ুগমনাগমনের বিশেষ উপযোগিনী 

দ্বারদেবীগণ, প্রদেশ হইতে আগত-প্রায 
পতির আগমন প্রতীক্ষায় স্থিত জায়া- 
গণ্েে ন্যাম শোভমান রহিয়াছেন' হে 

বৃহ দ্বারসকল! তোমর। সমত্ত ঘেব- 

গণের আগমনের উপযুক্ত হও ।৬ 
* যজনীয়া, পরস্পর অব্যবহিত সন্বঘদ্ধা, 
সালস্ক তা, শুরু ও কপিশ শোঁভাধারিণী, 

দিব্যরূপা, বৃহ্দবয়ধা, যুবতী, উযাসানক্জ 
দেবীদ্ধয় অদ্য হাসিতে হামিতে আগমন 

কক্ুন।৭ 



৩১ ₹ৎ 

াহাদের স্তুতি ধিষয়ে বহ্বাক্য ব্যয় 
মাধান্দিনী শাখা । ৪৫৩ 

স্বাহাকাঁর পুর:সর হবি: শ্রদরত্ত হইলেই 

করা যাইতে পারে, যাহারা মনুষ্যগণের | দেবগণ উহ! ভক্ষণ করেন 4 ১২ 
যজনার্থই স্যষট হইয়াছেন, ফাহার! 
শিল্পী বলিয়া প্রসিদ্ধ, যাঁহাদের যাগ. 

ক্রিয়াতেও সহায়তা থাকে, সেই সুখ্য 

হে অগ্নে! তুমি সংজ্ঞা-শুন্য-প্রায় 

ব্যক্ষির সংজ্ঞ! করিতে সমর্থ, রূপহীনকে 

রূপবান্ করিভেও সমর্থ, দাহিকা শক্তির 

দেবতা দৈ্যাহোতার। অদ্য দ্রিগ্ বিদ্বিকৃ,! সহিত সমুৎপন্গ হইয়াচু্ । ১৩ 
সর্বত্র প্রাচীন জ্যোতি: প্রকাশ করুন । ৮ 

শোভন-কর্মা, মনুষ্যগণের চেতয়িত্রী, 
ইড়া, সরম্মতী ও ভারতী নাম্থী তিত্রো- 
দেবী আমাদের যজ্ঞে , আশু আগমন 

করত; নুখাসন এই বহি গ্রহণ ক্ষন । ৯ 

যে তব দেবতা, বিশ্ব-তুরন জননি এই 
দ্যাবাপুথিবীকে নানারূপে রাষ্িত করত: 
বিবিধাকৃত্তি করিতেছেন,স-হে হোত: ! 
তোমাকে যাগ-কার্ধ্য সনিপুণ ও বিদ্ধান্ 
বোধ হইবার প্রেষিত* হইয়াছ অত- 
এব অদ্য দেই ত্বঈংদেবতাকে যজন 
কর। ১০ 

ছে হোত:! প্রতি যাগকালে ঘ্বৃত ও 

মধু সিক্ত হব্যপকল দেবগণোদ্দেশে 

স্বয়ং উৎসর্গ কর । বনম্পতি, শষিতা। 

ও অগ্নি দেবত! সেইন্দ হব্য আঁদন 

কন ॥ ১১ 

যে অয়ি, সদ্য: সমুৎপন্গ হইয়ী 
দেবগণের অগ্রবর্তী হওত: যজ্ঞকে পরি- 
মিত করেন, তিনি এই যজ্ে পূর্ববদিগ, 

ভাগে আছবনীয় নাম ধারণ “ করত; 

হোতৃকার্য্যে ব্রতী রহিয়ঃছেন, তাহাতেই 

[ অথ আয়ুধ মন্ত্র প্রকরণণ" ] 

৩৮ কণ্তিক! । 

বর্ম পরিধানের যন্ত্র 

রণমদ-মতে বীরপুকষগণের সমরা- 

স্রণে বর্মধারী পুকষ মেঘ-প্রতীকের ন্যায় 

অক্ষোভ্য-শরীর হএন ; হে বশ্মিন্! 

বর্ের মহিমা! তোমাকে রক্ষা করিবেন৮_ 
অনাবিদ্ধ শরীরে তুমি জয়ী হও ॥ ১ 

৩৯ কণ্ডিকা ॥ 

ধনুধারণের মন্ত্র 
খন্থুর প্রতাপে গোধন জয় করিতে 

পারি, ধনুর প্রতাপে রাজপথ জয় করিতে 

* এই মন্ত্রে অগ্নির উদ্ক স্পর্শ. রূপ 282 দাঁহিক| 
খ্ত্তি: উক্ত হইল । এতাবভা *ঘাহাঁর পর্শমাত্রে 

অন্যমনস্থাব্যক্িও হঠাৎ প্রবোধিত হয় ও রূপবান 
এবং দাহিকাশক্তিমান্ যে পদার্থ তাহাকেই আক্গি * 

কহে*-_এইকপ অগ্নির লক্ষণ সম্পর হইল । 
»1ঁ এই গ্রকরণে বিংশতি কণডিকায় বর্ম পৃরি- 

ধানাদি যুদ্ধব্যাপার বর্ণিত হইবে । অ্বমেধে খশ্ব- 

রক্ষা্থ এই প্রকরণ আবশ্যক । 
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পারি, ধনুর প্রতাপে মদমতহস্ত্যশ্বপদাতি 

সন্কুল তীব্র,সংগ্রাম জয় করিতে পারি, 

ধনু; শক্রুর অনিষ্ট সাধন করেক্চ ধনুর 
প্রভাপে আমরা দিগ্বিজয় হইতে 

পারি । ১ 

৪০ কণিকা । 

ধনু'তে জ্য। আরোপ করিবার মন্ত্র-- 

প্রিয়সথাকে আলিঙ্গন পূর্বক যেন 

কিছু বলিবার অভিপ্রায়ে কর্থমুল আগমন- 

কারিণী, রণ-সমুদ্র-তারিণী, ধনু কামিনী, 
এই জ্যা ধনুতে সশব্দে আঁরোপিত 
হইতেছে। ১ 

৪১ কণ্ডতিক|। 

ধনুর কোটিছয়ে জ্যা-আঘাত পূর্ববক 
ধনুফঙ্কার করিবার মন্ত্র. 

মাতৃবৎ এই ধনুফোটিদয়, শ্বীয় ক্রোড়ে 
পুত্রতুল্য শর ধারণ পূর্বক, সপত্বী'কামিনী- 
দ্বয়ের পরম্পর উচ্চোচ্চস্পদ্ধ ণবাকৃগ্য়ো- 
গের ন্যায় টহ্কার শব্ধ করত: শত্র-সেনা- 
নিবেশের বিশ্বয়কারিণী হইয়! শত্রর্থণকে 

ক্ষব্ধ-'চিত করুন। ১ 

২ কণ্ডিকা। 

পৃষ্ঠে ইযুধি (তু) গ্রহণ করিবার 
মন্ত্র-- 
০০২১৯১4০2১০ 

€ ইইুধি হইতে বাণ নিষ্কাশণ কালের শক 

যজুর্বেদ সংহিতা । ২৯ জং 

এই ইমুধি, বছুতর শরের পিতা; 

শরসমূহ ইহারই পুভ্র , ইনি রণস্থলে 
উপস্থিত হইয়া! মুহ্ুম্ম্রহু চীচীশব্দ করেন ? 
বীরপুকষের পৃষ্ঠ'লগন এই ইধুধি, বহুতর 
বাণ-প্রসবকারী হওত: সুমস্ত আশঙ্কা 
ও শত্রসেনা জয় করেন। ১ 

৪৩ কগ্ডিক1। 

এই কণ্ডিকার প্রথমাদ্ রথে সারথি 
আরোহণ করাইবার মন্ত্র এবং অপর 

আর অশ্বরশ্মি গ্রহণের মন্ত্র 
শিক্ষিত 'সাবঘি রথে থাকিয়া 

সম্মুখে যন যথা! ইচ্ছা করেনু, বাঁজি- 
গণকে চালাইতে পারেন । ১ 

অতীগুগুলির মহিম? স্ততি-যোগ্য, 
যেহেতু ইহারা মুনের অনুসরণ করে । ১ 

৪৪ কগ্ডিকা । 

রথাশ্ব চালনের মন্ত্র 

পাণিচতুষ্টয়ে ঘর্্মবর্ষী, রথাশ্বদকল 
বেগগমন করত: তীত্র হ্র্ষোরবে দিজ্মগুল 

পুর্ণকরে ; ইহারা শ্রমের অপব্যয় 

করে না, প্রত্যেক খুর ক্ষেপেই তৃতাগ 
আক্রমণ পুর:সর শক্রগণকে ক্ষয় করিতে 

থাকে । ১ 

€ অভীগড শবে অশ্ব-রশ্মি (লাগাম) [ এদ্ছাঁনে 
বহুবচন ছৃষটে বোধ ছয়, এক রথে একাধিক অন্ব 

। ঘোজিত ছইভ ৭ 



৫ত কৎ যাধ্যন্দিনী শাখা । 8৫৫ 
৪৫ কণ্তিক। ূ কল্যাণকারিণী হউন, পৃষা আমাদিগকে 

হবির উপরি রথস্বাপনের্ধ মন্ত্র. 1 ছুরিত হইতে রক্ষা কর, হে সত্যের বর্ধ- 
হবি নামে প্রসিদ্ধ যে রথবাহমে এই য়িত: ! কোন অঘশংসই ধৈন আমা 

যোধার বশ্্ ও আযুধসকল নিহিত রহি- দিগকে পরাজয় করতঃ আধিপত্য লাভ 

য়াছে, আমরা তাহারই উপরি সম্তষট- | করিতে সমর্থ না হয়। ১ 

চিত্তে স্থখোপবেশন রথ স্থাপন করি” ০০ 

হি: 
৪৮, কথিফা। 

--- ইযু (শব) ত্যাগ করিবার মন্ত্র__ 
নর পক্ষতভ্রয়ে ত, 

৪৬ কণ্ডিকা। ্ ত্রয়ে ভূষিত, গে! আ্ায়ুতে 

রথগুপ্তি আশ্রয়ের মন্ত্র সমন এই ইযুগুলি, যোদ্ধ-কর্তৃক প্রসূত 

ূ হইলেই, প্রতদীয দত্ত সকল বেধ্যস্থান 
খাপবের্শ জজ স্খোপবেশন স্থান, আয়ুরক্ষক, শক্তি- | অস্থেবণপূর্ববক তথায় বিদ্ধ হয়। যে শব্র- 

মান্, বিশাল, গভীর, কঠিন, সেনানিবে- র ব 
শেব মধ্যে বিচিত্রবস্ত,শরবলে বলী লাধুবীর ৮ তর, বর | শক্রুদল ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইয়া ইতস্ততঃ গণের আশ্রয় এবং যে স্থানে লুক্কাইত ধাবমান হয়। ১ 
থাকিয়া শক্রবীরগণকে শর-বিদ্ধ কবিতে চিনি 
পারাঘায , বিপন্ন বীরগণ, ঈদৃশ পিভৃ- ৪৯ কণ্ডিকা। 

ল্য রথগুপ্ডি আশ্রয় করেন। ১ 
ম ইফু (শর) প্রতিরোধ করিবার মন্ত্র_ 

১ হে,খজুগামিনি! ইযো! আমাদিগকে 
৪৭ কগ্ডকা। বর্জুন কর ;- আমাদের 'শরীর পাষাণ, 

যুদ্ধযাত্র।ব মন্ত্র-- তুল্য ; হে সোমদেবতা। ! এই, বাক্য অনু- 

ব্রাহ্মণগণ আমাদিগকে রঙ্ষা করুন ; | মোদ্রন কর ; অদিতিআমাদিগকে কল্যাণ 
লোম্য পিতৃগণ, আমাদিগকে রক্ষা করুন; হু করুন । ১ 
দ্যাবা পৃথিবী আমাদিগকে পাপশুন্য করত; ূ হি 

5 বুররকালে, রবের লিগ হাহাতে চান ৫* কণিকা। 
যুক্ত ধাঁকিত্ তাহাকে হবি (অর্থাৎ শব্দকারী) তচ্চুপরি- কশাধাতের মন্ত্র» 

ভাগ যাহাতে রর্থী উপবিষ্ট হইভেন ভাহাকে রথ হে অশ্বাজনি ! (কশে 1) এই অশ্ব 
কহ! যাইত, ফলে ততৎকালে রথ দ্বিঅংপে বিভক্ত 

অর্থাৎ খিলান) ছিল। অর্থাৎ গোন্গাসু-শির্িত জ্যা” তেঞ্যোজিত। 



৪৫৬ যজুর্বেদ সংহিতা । ২৯ অং 

সকলের মাংসল স্থানে আঘাত কর,_- | ছ্য 'ও ভূলোক হইতে উদ্ভুত ওজঃ, 
জঘনসকলে উপঘাঁত কর ;- ইহাদ্িগকে 

প্রকৃষ্ট চেতনাবান্ করিয়া রণাঙ্গণে প্রবৃত্ত 
কর। ১ 

ক পাঠ 

৫১,কগ্ডিকা | 

হস্তপ্পঞ্* ধারণের মন্ত্র 

বাুকে জ্যার আঘাত হইতে, বাধা 
দিবার জন্য এই হ্তত্ন সর্পের ন্যায় স্বীয় 
কণা দ্বারা বেন করিতেছেন; এই 
বিঘান পুরুষ, যোদ্ধ পুরুষকে এবং 
তদীয় সমস্ত জ্ঞানকেণ* সর্ববপ্রকারে পবি- 
পালন করুন । ১ 

শপ পপ 

৫২--৫৪ কণ্ডিকা। 

বনম্পতি সকল হইতে উদ্ভূত লহঃ ও 
। জলের ওজ্ম দ্বারা নির্মিত এবং কিরণ 

সমুদয়ে আবৃত ইন্দ্রের বজের হ্যায় দৃঢ়াঙ্গ, 
রথকে হবিদ্বীরা জন করা! যায় (৫৩)। 

“ইন্দ্রের বজ্ঞস্বরূপ, মরুদ্গণের অনীক- 
স্বরূপ, মিত্রের গর্ভন্বরূপ ,ও বরণের 

নাতিস্বরূপক্* এই রথদেবতা, আমাদের 
এই স্ততি-বাক্যে প্রীত হওতঃ আমা- 

দিগকে স্বীযধ আরোহিত্বে গ্রহণ করুন 
(৬৪) ।১ 

পা 

৫৫)৫৬ কণ্ডতিকা। * 

এই কগিকাছয়াত্মক মন্ত্রে রণ-ছুন্দ্ভি 
বাদন করিবে-- 

হে €ন্দুভে ॥ ভূলোক হইতে ছ্যুলোঁক 
এই কণিকাত্রয়াত্মক মন্ত্রে রধারোহণ | পধ্যন্ত গামী ধ্বনি কব,_ স্থাবর জঙ্গমা- 

করিবে__ 

"ছক বনম্পতি-নির্ষিত ! দৃঢ়াঙ্গ রথ! 
তুমি স্বীয় বীর্্যে রণসছুদ্র উত্তীর্ণকাবী 
হওত: অম্মৎ সখা হও । তুমি গো-চর্মে 

ও গো-ন্নায়ূতে বিশেষরূপে মণ্ডিত 'ইই- 

বায় দৃঢ়াঙ্গ হুইয়াছ অতএব ভরসা কবি 
তোফার অধরোহী, 
জয় করিতে পারেন (৫২)। 

« হত্তন্সশব্ে জ্যার আঘ্ভি নিবারণার্থ প্রকোষ্ঠত্রাথ। 

ত্বক বিবিধবপী জগৎ তোমাকে অবগত 

হউক,_-সেনানায়ক « সেনাগণেব প্রীতি 

€ ৫৩৩ ৫৪ কণ্ডিকার তাৎপর্য গ্চ থাকিতে 

পারে। এস্ফলে শভ পথ ত্রাঙ্গণে একটি হু হুসাকব 

+ আখ্যাধিকা আছে, যথা--“ইজ্দ্র যৎকাঁলে বৃত্রা” 

হুরের প্রতি বক্ত ক্ষেপণ বেন, তৎকালে বুত্র 

জেতব্যন'কল | শরীরের 'ক্াঠিন্যে বঙ্জই প্রতিহত হইয়া চুষা 
ভিন্ন হয়, উক্ত চারি খণ্ড হইতেই যুপ, স্ফা, রথ 
ও শর নিদ্মিত হয, তন্মধো যপ ও স্থয ব্রাহ্মগগণ 
এবং রথ ও শর রাজন্যগন অধিকার করেন? ১, ২, 

ক্ষিপ্রহত্তযোদ্ধ,র ইযৃক্ষেপণ কালে গ্বীয ভ্যার+| ৪, ১২। "্ইহারও আদ্াস্ত গ্রন্থ দেখিলে উৎকৃষ্ট 
আঘাতে ই £ঠ1ৎ হতজ্ণি হইবার স্ভতাবনা। * । তাৎ্প্্যার্থ লা হয় ঢ 



৫৯ ক মাধ্যন্দিনী শাখা । 8৫৭ 
প্র হওত; শক্রগণকে দূর 'হুইতেগ | দরম্বতী , মেষী »0২. 
দুরে তাড়াইয়া দাও (৫৫)। হে ছুন্দুভে! | সোম  + বক্রবর্ণ *% 1৩ 
ছুরিত সকলের বাধাদায়ী এবং ঘোর | পুষা '» শ্যামবর্ণ ১1৪ 
শব্দে নাদিত ' হওতঃ আমাদিগের ১ বৃহস্পতি » শিতিপৃষ্ঠ 5 | ৫ 
বল ও ওটো ব্বদ্ধি কারী এবং»! বিশ্বদেবা *, চিত্রবর্ণা ১ 1৬ 
বিপক্ষদলে ক্রন্দন-ধ্বনিব ন্উখ্খাপক হও 1 ইন্দ্র * অরুণবর্দণ » 1৭ 
তোমাৰ ভবঙ্কব শব্দে ছুষ্ট (মাংসাশী) | মরুদপণ ১ কল্মাষবর্ণ , ৮, 
কুক্বাদি দুরীভূত, হউক। তুমি সেনা- | ইন্্রাগ্ি , সংহিত১ ১, 1৯ 
পতিব মুষ্রিস্বরূপ হইতেছ, দুঢ়াঙ্গ সবিতৃ , অধোরামৎ ১ 1১৯ 

চি দি লিক বরুণ , একশিতিপাৎ কৃষ্ণপেত্ব৩। ১১ 

৫৭ কণ্ডিকা। , ৃ অনীকবন্অগ্রি  বোহিতাঞ্জি বৃষ । ই 

ছুন্দুভিতে পতাঁক' যোগ করিবার 7 সবিতৃ ১ অধোরামদয় । ২,৩ 

নসর পৃষ। , বজতনাভিছয়ণ | 8১৫ 
€€ হে ইন্দ্র। আমাদিগেব অশ্বপঞ্জগণঞ্চ বিশ্বেদেবা । পিশঙ্কৃবর্ণ তৃপরদ্বয» । ৬,৭ এবং রখিগণ ও পদ্বাতিগণ বিজয়ী 

হউক,_-ইহাদিগকে বণজ্মী ,করিযা | মরুদগণ » কল্মাফ ।৮ 

প্রত্যাবর্তন কব”--পতাকাবিশিষ্ট ছুন্দুভি | অগ্নি » রুষ্ণ ছাগ | ৯ 

পুন: পুনঃ ইহাই বলিতেছে। ১ সবস্বতী, » মেধী 17১০ 

[ ইতি আব়মুধমন্ত্রপ্রকবণ ] [বরুন » পেত ৭১২ 

৫৮ ও ৫৯ কণ্ডিক'ণ-] ৃ টি 

অগ্রিদেবতার উদ্দেশে কুষ্তগ্রীব পশু ।১ বিরিনােরকা পিনিরর রায় 

ক যাহারা অশ্বারোহুণে গগণবিহাবী, পঙ্ষীর * $ দৃতাক্গ । ২ অধোদেশে শ্বেত । ৪ ॥ 

নায় ক্রতগমনে লমর্থ, লেই সুশিক্ষিত অস্বারো হী- ৩ একটি পদ খেতবর্ণ অপব সমস্ত অঙ্গ রঃ 

5 এবহ পেত্ব-পতনশীল অর্থাৎ্*নাড্চান। 
1 "্মখমেধ যাগে ছইটি একাদশিনীর আলভন ্ 

হইয়1 থাকে । একাদ্রশটি পশুর পঁক্তিতক একা- ৪ ষে ত্র অঙ্গে রর্বর্ণ আদি আছে 
দ্শিলী কহে। এ কণিকাদ্বষে উক্ত একাদশিনী- ৫ যাহার নাভিদেশে রজভবৎ শুক্লুলোম । 

ঘয়ের দেবতা নির্ণয় করা হইয়াছে । ৬ পিশঙ্গ-শীতবর্ণ, তৃপর-্ম্অজাতশৃজ ? 



৪৫৮ 

সং] দেবতা 

১ | অমি 

& ইন্দ্র, 

৩ | বিশ্বেদেবা 

৪ মিআ্াবরুণ 

৫€ | বৃহস্পতি 

৬ | সবিত! 

৭ | প্রজাপতি 

৮ | বিষুপত্তী অদিতি 

৯ | বৈশ্বানর অগ্নি 

১০] অনুমতি 

| খাক্ 

গায়ত্রী 

'ত্রিষপ্" 

জগ 
, অনুষ্ট,প্ 

পঁভি 

উষ্চিক্ 

ত্রিরৎ 

পঞ্চদশ 

সপ্তদশ 

একবিংশ 

ভ্রিণব 

্রয়ন্ত্িংশ 

যজুর্বেদ সংহিতা । 
৬০ কগ্ডিকাঞ্গ। 

[জপ দা ঘৰ 
রথস্তর 

বৃহৎ, 

বৈরূপ 

বৈরাজু 

৭৭ অং 

অফ্টাকপাল 
পুরোডাশ 

একাদশ-কপাল 
পুরোডাশ 

দ্বাদশ-কপাল 
গুরোডাশ 

পদ্মস্যা চর 

চর 

ঘাদশ-কপাল 
পুরোডাশ 

চরু 

ঘ্বাদশ-কপাল 
পুরোডাশ 

অস্টা কপাল 
প্ুরোডাশ 

ও অগ্নিযোদীয় পতুপুরোভাশ সহবন্ধে 'আবেক্টি* নামক একটি শেষ ইষ্টি বিহিত আছে উক্ত আবেষ্ট 
দশ্হবির্ঘ় , এ দশটি হবি, ফোন, দেবতার কোরবটি এবং কোন. হবির সহিত কোঁন্ খক্, কোন, স্তৌম 
ও কোন, সাঁম বাবহা্ধ্য ? এই কণ্ডিকাতে তৎসমন্ত' বিবৃত হইয়াছে? 

বজুরেদীয় মাধ্য ্দিনী শাখার মন্ত্রভাগে উনত্রিৎবনধ্যায় সমাণ্ড। 



অথ ব্রিংশ অধ্যায় 
ঞ 

৪০৪ শেড পাশ 
১৪৪ 

( পুরুষুমেধ প্রকরণঞক্চ] 
শট 

১--৪ কণ্তিকা। 

প্রথমাদি কণ্ডিকাচতুষ্টযাত্বক ক্র চতু- 
২উধের 'একএকটিতে তিনতিনটি সবৃদ্- 
গৃহীত আজ্যাহুতি আহনীস্মাগ্নিতে প্রদান 

করিবে-_ 

হে জগছু প্রসবিতঃ! দেব! আমর! 
শব্ধ; বৃদ্ধির কামনায় লাঁলায়িত, 
আমাদের দৃপ্তিপথে তছুপাষ স্বরূপ যজ্ঞ 
প্রেরণ কর এবং তাদৃশ যজ্ঞের অধিপতি 

* ইহাকেই নরমেধও কছে। চৈত্রমাসীয় গুরু 

ঘশমীতে এ যজ্ঞের আরম্ভ হর। ব্রাহ্মণ ও রাজন্য 

উভগ্েই এ ঘজ্ঞ করিতে অধিকারী | ইহার ফলে 

অভিষ্ঠা [ আর্থাৎ অভিশষরূপে-প্রীধান্যভাবে 

জেমৃতত্বলাভপুরব্কক) জীবনুক্তকূপে অধিষ্ঠান] বেড় 
লোক হুওয়।) লাভ হয়। এই যজ্দে ২৩ দীক্ষা, 

১২ উপসৎ ও পঞ্চ হৃত্যা বিহিত আছে সুতরাং 

উহা চত্বারিংশৎ দিবসে সম্পন্ন হয়। এই যজ্ঞ 

সম্পন্ন হইলেই ঘভ্যকর্তা্ন সংসার ক্যাগপূ্ববক ধন |+ ঞ যিনি প্রাণীদিগের অন্তরের ও বাহিরের ভাব, 

গমন ব্যবস্থিত আছে। 

হইবার ক্ষমতাও আমাদিগকে প্রেবণ 
কর; দিব্য স্বরূপ, গন্ধর্র্ব, তুমিই জ্ঞান 

পবিত্র করণে সমর্থ, আমাদের জ্ঞান পবিভ্র 
কর; তুমিই বাকৃসমস্তের অধিপতি, 
তোমার স্ততিবাক্য আমর! কতই প্রয়োগ 
করিতে পারি, আমাদের এই যৎসামান্য 
বাক্যই আম্বাদন কর। ১ 

যে দেবতা আমাদিগেব বুদ্ধিবৃত্তি সক- 

লকে শুভ কার্ষ্যে নিয়োগ করিতেছেন, 
সেই জগ্নৎ প্রসবিতা! দেবতার ভর্গ: আমর! 
ধ্যান করি । ২ 

হে জগৎ-প্রসবিত: ৷ দের ! আমাদি- 

গেরু সমস্ত ছুরিত দূর কর এবং যাহা 
কল্যাণকর তাহাই প্রেরণ কর । ৩ 

, বিচিত্র এশ্বর্যের প্রসবকারী এবং 

তাদৃশ এশ্বর্যেরই যথাযোগ্য প্রার্থী অনু- 
সারে বিভাগকারী, সেইন্নৃচক্ষাঞ্চ দেবতাকে 
আহ্বান করি । ৪ 

মম 

পমস্তূই সততই, দেবিতেছেন ার্থাৎ অন্তর্মানী | 



৪৬০ যজুর্বেদ সহিতা। 

এ ৫--২২ কণ্তিকা । 

পঞ্চমাদি ছাবিংশ পর্য্যস্ত অ্টাদশ 
কণ্ডিকোক্ত ১৮৪ মন্ত্রে ১৮৪ টি ব্রাঙ্মণাঁদি 
পশু অগ্রিষ্ঠাদি একাদশ যুপে বন্ধন করিবে । 

তন্মধ্যে অগ্িষ্ঠ* যূপে ৪৮ টি, অপর দশটি 
মুপে একাদশ একাদশটি বাঁধিয়া পুনশ্চ 
দ্বিতীষ যুপে ২৬ টি স্থৃতবাং দ্বিতীষ যুপে 
৩৭ টি পশুর বন্ধন স্স্পন্ন হইবে__- 

অগ্রিষ্ঠ নামক প্রথম যুপে_ 

বত জুষ্ট এই ব্রাহ্মণ বন্ধন 

ক্ষত্রদেবতার 

মরুদ্্গণের 

তপোদেবতাব 

তমোদেবতার 

নাঁরকদেবতার 

পাপন্রেবতাঁর 

আক্ররাদেবতার , 
কামদেবতার 

$ 

5 

£ 

5 

5 

£ 

ঠ 

অভিক্রষ্টদেবতার , 
নৃত্তদেবতার 

১ জগ্গিব সমমীপণর্ভী প্রথমযূপকে অগ্নিষ্ঠ কচহ।' 
২ প্রীতিপূর্র্বক সেবনীয়। 

করিতেছিত। ১ 
ক্ষত্রিয় । ২ 

বৈশ্য ॥ ৩ 
শৃদ্র । ৪ 
তক্ষর । ৫ 

বীরহাও ॥ ৬ 

ক্লীব।* 
অয়োগ্*। ৮ 

পুহশ্চলু৬ | *৯ 

মাগধণ । ১০(৫) 

সৃত৮ | ১১* 

০ এইরূপ উত্তরোত্তন্দ বর্ন বক্তব্য | 

৪ দত। € খধি হইতে লৌছ উত্তোলক। । 

৬ ব্যতিচারিণী । 

৭ ক্ত্রিকার গর্ভে বৈশ্যের উরে উত্পন্ন। € 

৮ ব্রাহ্মণীর গর্ভে ক্ত্রিয়ের উরহে উৎপন 

্পপসপপেপী স্পস্ট শিপ শি ৯ 

[ 

৩০ অত 

গীতদেবতাঁর  £  শৈলুষ”। ১২ 
ধশ্মর্দেবতার £ মভাচর২ 1১৩ 

নরিষ্ঠাদেবীর »॥.. ভীমলণ ॥ ১৪ 
নর্দ্দদেবতার বেভ৪ । ১৫ 

হছুসদেবতার এ+ কাঁরি€ । ১৬ 
আনন্দদেবতার* + স্ত্রীসখ৬। ১৭ 

প্রযুদ্দ্বেতার 5 কুম্ারীপুত্র।১৮ 
মেধাদেবীর » « বথকাঁর । ১৯ 

ধৈর্য্যদেবতাঁর ॥. , তক্ষা। ২* (৬) 
তপোদেেবতার * * ,কীলালণ৭।২১ 

মায়াদেবীর 5... কর্্মীব৮ । ২২ 
রূপদেবতাব' 5 মণিকার*। ২৩ 

শুভদেবতার * ১  বপ৯*1'৪ 
শরব্যাদেবীর ».. ইয়ুকাঁর১১। ২৫ 

হেতিদেবীর ».. ধন্ুক্ষার। ২৬ 
কর্ম্মদেবতার ». জ্যাকার । ২৭ 

দিষ্টদেবতাঁর »॥. রজ্জুসর্জ১২ 1২৮ 
স্বত্যুদেবতার ৪ মবগযু১০। ২৯ , 

অস্তকদেবতার , শ্বনী১৪ । ৩০(৭) 

১ নট। , হভাট। শভীমদূর্তি।২ 

৪" বাচাল। 

& যে সর্বদাই কিছু ন! ক্ষিছু কার্যে স্বভাঁবতঃ 

ৰা!পৃত থাকেই । ৬ ট্তবণ। 

৭ কুঙ্লাল-(কুস্তকার )। 

৮ কর্মকার (কামার)। ৯ লুবর্ণবর্ণিক। 

১০ ক্কষী, যাহার! স্বহস্তে ক্ষেত্রে বীজবগন করে 

অর্থাৎ নদেধাপ (চাস )। 
১১ বাণ নির্ম্পণকারী। ১২ রজ্জুনির্দণণকারী। 

, ৯৩ ব্যাব। তঃ কুক্ধ রপোষী। 



*০ কু 

নদীদেবতাঁদের না 
] 

খক্ষিকাদেবীর ১ 

পুরুষব্যাপ্র্দেবের , দুর্মদত । ৩৩ 

নাধ্যন্দিনী শাখা । 

পেধঞ্জিষ্ঠ ।৩১ | আরাদ্বিদেবীব , এদিধিযু'পতি১ ॥ ৪৫ 
নৈষাদৎ | ৩২ | নিষ্কৃতিদেবীর + পেশস্কারীৎ | ৪৬ 

৪৬১ 

সঞজ্ঞানদ্দেবতাব , স্মাবকারী৩ | ৪৭ 

গন্ধর্র্ব ও অপ্লরোদিগেব ১ ভ্রাত্য* । ৩৪ | প্রকামোদ্যদেবের ১ উপসদ্্ৎ । ৪৮ 

প্রযুদ্দেবতাদের , উন্মত্ত । ৩৫ 
সর্পদেবদিগের 

অয়োদেবগণের ; 
ঈয়তাদেবীব » অকিতব"' । ৩৮ 

পিশাচদিগেব $ বিদলকারী৮ | ৩৯ 

যাত্ধানদিগের ৯ কণ্টকীকারী* । ৪*(৮) 
সন্ষিদেবতার », জাব১*। ৪১ 

গেহদেবতার * উপপতি১১। ৪৯ 

আতিদেবীর » পরিবিতঃং। ৪৩ 

নিখতিদেবীর + পরিবিদান১৩। 88 

কিতবত । ৩৭ 

১ পুক্ধস (বাগ্দী )। 
৩ পক্কীবাহী চুলে বেহারা,। 

/ ৪ উপনন্ন সংস্কাবহীন দ্বিজাতি। , 
৫ অব্যবস্থিতচিত । ৬ ছ্যুত্রীড়ী (ুয়াড়ি)। 

৭ জুআড়িদের আড্ডাধাক়্ী । 
৮ বংশকর্ধা (ঘরামী)। 

৯ যাহারা পলাসপত্রাদি একত্র করতঃ কণ্ট- 

কাদিঘাবা [বিধিয়া বাবহ|রযোগ্য করিয়া বিক্রয় 

পূর্বক স্বীয় জীবিকা! নির্বাহ করে। 

১০ যাহার সহিদ্ভ একদ। বা ২1৪ বাঁব সম্বন্ধ |" 

হইয়াছে। 

১১ যেব্যন্তি পত্তি নহে পরং পতিনদবশ সুদ্ধ 
প্রাপ্ত হইয়াছে। 

১২ যাহার কনিষ্টের উদ্বাহ হইয়াছে, স্বয়ং 
অবিবাহিত । 

১৩ জ্যেষ্ঠের বিবাহ হুয় নাই কিন্তু ম্বয়ং 

বিবাহিত। 

» আপ্রতিপত৫ 1 ৩৬ 

২ চগ্াল। 

দ্বিতীয় যুপে__ 

বর্দেবতার + অনুরুধ৩€ ৷ ১, 
| বলদদেবতার ১» উপদা” ২ (৯) 

উতৎসাদগণের + বক্রাঙ্গণ 1৩ 

প্রমুদূদেবতার »*হৃস্বাঙ্” । ৪ 
ঘবারদেবীদের » আম* । ৫ 

স্বপ্রদেবতার » অন্ধ । ৬ 

অধন্ম্েবতার , বধির। ৭ 
পবিভ্রদেবতার »+ ভিষক্ । ৮ 

প্রজ্ঞানদেবতার + নক্ষত্রদর্শ* | ৯ 

অশিক্ষাদেবীর  » প্রন্নী১৯। ১০ 
উপশিক্ষাদেবীর , অভিপ্রশ্মী১২। ১5 

১ ক্যেষ্ঠাকন্যা অবিবাহিতা থাকিতে যে 

কনিষ্ঠ। বিবাছ্ছিত। হয়-তাহাকে এনদিধিযু* কহে, 
তাহার স্বামী। 

$ বেশ রচনা যাহাঁব জীবিকা । 

৩ কামোদ্দীপনই যাঁহার ব্যবসী। 
₹ তোষামোদ ই খাহার জীবিকা! 

৫ ষে ভপাষন (ঘুস্) পাইয়। অকার্ধা-করণে 
অন্ুরুদ্ধ হয়। 

৬ উপাঁয়ন (খুস) প্রদাত1। 

৭ কুবজ। ৮ বামন । 

৯ যাহার চক্ষুহইভে সর্বদাই জল নিঃচ্ছত হয়! 

» ১০ গ্রহীদির গতিজ্ঞ জোভির্ধিিৎ | 

১১ শকুন জিজ্ঞানক | 

১২ শকুন জিজালাব উত্বরুদাকা। । 



৪৬২ যজরেদ সৎহ্িতা। ৩০ জং 

তৃতীয় ফুপে-_ সর্বলোকেঁর £ উপমেক্তা+ । ৭ 

মর্ধ্যাদাদেবীর + প্রশ্নবিবাক১ | ১ (১০) ; অবঞ্ধতিদেবীর , উপমস্থিত1২ । ৮ 

অর্পদিগের ১ হস্তিপৎ | হই মেধাদেবীর ১ বান:পলুুলী৩ । ৯ 

জবদেবতার + অশ্বপ০ | ৩ প্রকামদেবের » রজয়িত্রীঃ | ১০(১২ 

পুষ্টিদেবীর , গোপাল 1 ৪ খতিদেবীব ১ স্তেনরদয়ত । ১১ 

বীরধ্যদেবীর. + অবিপাল। ৫ পঞ্চম যুপেশ- 

'তেজোদেবতার ১ অজপাল।৬ , বৈরহ্ত্যদেবের  » পিশুনত। ১ 
ইরাদেবীরা , কীনাশৎ 1৭ া বিবিক্তিদেবীর ॥ ক্ষত ॥ ২ 

কীলালদেবের , স্বরঃকারত 1৮ উপদ্ট্যদেবের  +*অনুক্ষত৮ | ৩ 

তদ্রেদেবতার + গৃহপ" 1৯. বলদেবতার , £ অনুচর” ॥ ৪ 

শ্রেয়োদেবতাঁর ১ বিভধ৮ । ১ | ভূষ্মাদেবীর ১ পরিফন্দ১* | ৫ 

অধ্যক্ষদেবের , অনুক্ষভা৯ | ১১:১১) | প্রিয়দেবেব ' শ্রিষবাদী+১। ৬ 

চতুর্থ যূপে__ অরিষ্টিদেবীর' ০. অশ্বসাদং। ৭ 
স্বর্গলোকের » ভাগছুঘ১৩। ৮ 

ভাদেবীর » 'দার্ববাহার১* | ১ 

প্রভাদেবীর , অগ্র্যেধ১১। ২ 
ব্রপ্নবিষ্টপদেবের , অভিষেক্ত1১২। ৩ 

বর্ধিষ্ঠনাকদেবের ঃ পরিবেশনকর্তা | ৪ 

বর্ষিউনাকের ১ পরিবেষ্ট1১৪। ৯(১৩ 

মনুযুদেবতাব ২ + অয়ন্তাপ১৫ | ১০ 

ভক্রোধদেবিতার » নিসর১৬। ১১ 

ষষ্ঠ যুপে__ 
দেবলোকদেবেব , পেশিতা১০। ৫ যৌগদেবতার , যোক্তা5৭। ১ 
মনুষ্যলোকদেবভার , প্রকরিতা১৪ । ডু | শোকদেবতার ১ অতিসর্ত১৮ | হ 

১ গণনাপ্রভাবে শ্রশ্টের উত্তরদাতা। ১ আসান করাইবার ভৃত্য । 

২ মাহত। ৩ সহিল। ূ রঙ গাত্রমরদনাদি করিবার ভৃত্য । 

৪ গয়লা। €& মাংসবিক্রয়ী। শরজক। ৪রংরেজু। ৫ নাপিত) 

"৬ শুঁড়ি। « ৭ দ্বারবান, প্রহরী । ূ ৬ পুরনিদ্দক। ৭ লারথি। 
৮ কোবাধ্যক্ষ। ৯ ভৃত্য (বিজমদ্গার) | * ৮ সারখির লহচারী। ৯ সেবক। 

১০ কাঠুরিয়! । ] ১০ ঝাড়,বর্দার | ১১ চাটুকার । 

১১ উদ্নুন ধরাইবার দাস বা দাসী। ১২ খানুড়ে। ১৩ গোনদাগ্ধা। 
১২ পাচক। ১৪ গো-ভৃত্ায। ১৫ লৌহতপ্তকারী ৷ 

১৩ ছ্বিআকা (এন প্রেভর.) | ১৬ ভণতলৌহপীটন কারী । 
১৪ প্রস্তর মূর্ত্যাদ্দি খোদক। ১৭ গোগী। ১৮ অনুগাশী। 



১৭ ক মাধ্যন্দিনী শাখ!। ৪৬৩ 
ক্ষেমদেবতার * বিষোজ্ঞা 7৩. 1 সরোঁদেবগণের ১ ধৈবর১ । ৮ 
উল্কূলনিকূলদেবের ॥ ত্রিষ্ঠিং । & উপস্থাবরাদেবীদের , দাশ । ৯ 
বপুদেবের £ মানস্কৃতঙ । ৫ বৈশল্তাদেবীদের , বৈন্দ৩ । ১৯ 
শীলদেবেব ॥ আঞ্জনীকারীঃ 1৬ ; নডুলাদেবীদেব , শৌক্ষল৪ । ১১ 
নিখতিদেবীর , কোশকারীং 1৭,  অ্টম বূপে__ 

এর ছার ৪৮21 শ পরার »* মার্গাবং 1১ 

রাত ০ অবাক্সদেতার  , কৈবর্ভ। ₹ 
অথর্বরদে বগণেব , ? অবতৌকা৮ । ৯* | ভীর্ঘদেবতাব , আন্দ”। ৩ 
হবুসবদেবতার' , পর্য্যায়িণী* 1৯১ রবীন ৮. লিও 

সপ্তম যপে রী ৮ স্বনগণেব' * ॥ পর্ধক৮ । ৫ 

পবিবত্সরদেবের ১» ক্বিজাতাষ্টি' । ১ ; গুহাদেবীদেব ॥ কিরাত*। ৬ 

ইদাবসবদেবে , অতীত্ববী১১। ২ । সানুদেবীদেব ॥ জন্তক১৭। ৭" 
ইবতুসবদেবের ১ অতিক্ষববী১২ | ৩ | পর্ধবতদেবতাদের + কিম্পুরুষ১১/৮(১৬ 
বতৎসবদেবেব » স্থিজজবা১৩। ৪ | বীভৎ্সাদেবীব ; পৌল্কদ্১২ ৯ 

হবৎসবদেবেব , পলিরা১৪ । ৫ বর্ণদেবতার » হিরণ্যকাব। ১০ 
খভুদেবগণেব » খঅজিনসন্ধ১৫। ৬ ৰ তুলাদেবীর »॥ বাণিজ১৩ ১১ 

মাধ্যদেবতাদের , চর্ম ৭ (১৫) | নধম যূপে__ 

52৯75-382-5528% | পশ্চাদোষদেবেব প্লাবী১৪।১ 

লি রা 
৫€ কববালদির টি নিশ্মণ টাকা ূ ুতিদেবীব হিএযা 
ঙ মৃতবৎনা । ৫ 

৭ যমজ প্রসবকারিণী । ১ ধীবর | ২ নৌকাবাঁহী ধীবর | ৩ হাডি। 

৮ অপুর) ও মত্স্যজীবী | 

কন্যা ইত্যাদি একপ্রকার নিয়মে প্রসব কারিণী । 
১* বন্ধ্যা । ৯১ কুলট1। ৯২ পুর্ণযুৰতী । 
১৩ শিথিলগাত্র/।/ ১৪ পক্কেশা। 

১& যাহার শরীর অস্থিচর্প্ঘমাত্র সার 1 

১৯ চামাঁব। 

৯ একটপুর” একটিকন্যা বা ছইটিপুত্র ছইটি- ] 

1 7 

কপট 

৩৬ 

৫ মুগ্ঘাতক। 

৬ বন্ধনক্রিযৌপজীবী ! ৭ মত্ল্যধর!| জেলে |, 

৮ ভিল্ল! ৯,১০,১: ৰনচর । | 

১২ মেতুআা। ১০ বাণিজ্যব্যবসাস্ী | 

১৪ মেছরোগী | ১৫ ছুলীরোগী ।+ 

১৬ বাহাব সুলিস্্! পরাধ চু না। 



৪৬৪ যজুর্বেদ সংহিতা । ৩০ জৎ 

অভূতিদেবী র £ ম্বপন১ 1 ৪ অস্তদেবতার ॥ বহছুবাদী১। ৯ 
আর্ডিদেবীর » জনবাদীৎ । ৫ | অনস্তদেবতার » মুক। ১০ 
ব্যদ্ধিদেবীর ৮ অপগল্ভত। ৬ | শব্দদেবতার » আড়ম্থবাঘাত২ 1১১ 

সংশরদেবতার ১ প্রচ্ছিদ্। ৭ (১৭ একাদশ যুপে_ 
অক্ষরাজদেবতার + কিতবৎ, ৮ ,মহৌদেবতার » বীণ্বাদ৩। ১ 

কছদেবতাঁর , ১ আদিনবদর্শঃ।১| ক্রোশদেবতার, 5 তুণবন্মঃ | ২ 
*ত্রেতাদেবতার » কল্ী | ১০ ॥ | অবরস্পরদেবের » শঙ্খ ।৩ 

দঘ্বাপরদেবতার » অধিকল্লী৮ | ১১ বনদেবতার » খনপশ । ৪ 

রী ০০5 
8884 ” সভাস্থাধু।১ [হ্দ্বেতার ' , জা ৭ 
স্হ্যাদেবতার » গোষ্যচ্ছু১”। ২ নেভার ১, অর্তীকদেবতার যাদোদেবতাব ॥ শাবল্য»*। ৮ 

গোঘাত১১। ৩ | মহোদেবতার , + গ্রামণী১, 
0 তে গোবধকাবী | গণক+২ ও অভিক্রোশক১০। ৯১০, ৯১ 

পরায়শ্চিভার্থ ভিক্ষা | পুনশ্চ উচ্ছিত দ্বিতীয় যুপে _ 
ববি অবলম্বন করে । ৪ ( নৃত্তদেবতার »; বীণাবাদ, 

হুঙ্কতদেবতার » চরকাচার্য্য১২। ৫ পাথিত্ব১৪ ও তুণবন্থ+৫ 1 ১, ২৩ 
এ 

টা ঠ ডি ৬১৮ ১ অভিরিকবামী । কোলাহলকাবী। 
্ 2 ১৪ ৭ ৩ বীণোঁপজীবী। ৪ বংশীবার্ঘটকোপজীৰী৭ 

ঘোষদেবতার 2. ভষ১৫। ৮ & শঙ্খবাদনোপজীবী। 

৯ যে মুঢ় সর্বদাই শয্যায় পতিভ থাকিতে হচ্ছ! 
করে । ২ স্পষ্টবাদী। ৩ প্রগল্ভতাশন্য । 

8 গ্ররচুলোর ব্যবসায়ী । ৫ ধূর্ত। 
৬ আত্মদোষদর্শী। ৭ কণ্পনাকারী। 

৮ অতিরিক্ত কম্পনাকারী। 

১ গোতাফনকারী |” 

১২ বৈদ্যশান্ত্াধ্যাপক 1 

৯ অভ্য। 

১১ গোবব্কারী। £ 

১৩ ঠগ। 
রব 

১৪ আবছণখ কথ॥লাপত্জীবী | ১৫ বুখাঁবাদী। 

৬ ৰমরক্ষার্থ পটু বাদনোপজাবী । 
৭ দ্বাবাগ্নি ব গৃহাথি নির্বাপনার্থ তত্সংবাঁদ 

দূর প্রচার কবণাভিলাষে যাহার। ঢককা বাদিত করে। 

৮ ভেডূয যাহারা সারিঃগ বাজায়। 

৯ য্হার। 'ৰাহাঁব9+ দেষ-ুত্তেও বিৎ। 

১৩ যাহার সাঁবাসী দ্েয-ভে, বি। 

১১ প্রামাপথপ্রদর্শক । 

৯১২বাহার! কোন্ দিবস কোন্ তিথি কোন্ লক্ষত্র 
বলিয়! বেড় দৈবজ্ঞ । 

১৩ পরের উন্নতি দর্শনে আক্রোশকারী | 

১৪ মৃদঙ্গবাদক। ১% ভণব-বৃহত্বংশী, তছ্বাদক । 



০ জারা:....-১8 
॥ 

আনন্দদেবেব + তলব১। ৪ (২০) | অহর্দেবতার , শুরুপিঙ্কাক্ষ । ১৩ 

অগ্নিদেবেব » পীবাং। ৫ রাত্রিদেবীর , 5 কৃষ্ণপিঙ্গাক্ষ | ১৪(২১) 

পৃথিবীদেবীর ., পীঠসপ্পাঁও। ৬ অনস্তর প্রজাপতি দেবতার জুট 
বাযুদেবতাব* , চাগাঁল* 1৭ স্বরূপে ( পর্স্পরবিরূপ ) অতিদীর্ঘ, অতি 

অস্তরিক্ষদেবেব , বংশনর্ভীঃ ।৮  [তস্ব, অতি স্থল” অতি রুশ, অতি শুরা, 

ভ্যুদেবতার " ১ খলতি৬। ৯ অতি ক্ুষ্ণ,অতিকুল্ব ও অতি লোমশ এই 

সূর্ধ্যদেবতার +* হ্্য্যক্ষণ। ১০ অষ্ট পণ্ড বন্ধন করিবে । ইহার! সকলেই 

নক্ষত্রগণের ৯ কিন্দির”। ১১ অশৃত্র ও অক্রা্গণ হইবে । ১৫-_-২২ 

চন্দ্রমাদেবের ++ কিলাদস। ১২. এবং অশূঙ্জ ও অক্রাহ্গণ আরও চারিটি 
২1 পণ (থা-_মাগধ, পুংশ্চলীঃ কিতব 

১ হুম্তগ্ঞা্লবাদক । ২'আতি সুঁল শরীর । ব্লীব) ও দ্বিতীয় যুপে প্রজাপতি দেব- 

দপাস্পল? পীক্পীক পাস পাশপাশি পপ পাপা 

বিনা, ১ তারই জুষউরূপে কাঁধিতে হইবে। 
৫ বাঁশবাজী কবে | ৬ মাথাষ টক পড়া। ২৩--২৬ (২২) 

৭ যাহার চক্ষু গোঁল। ৮দ্দক্রবোগী। 

৯ ধবল বোগী ॥ ] ১ একে ৰারে লোমশন্য। 

যজুর্বেদীয় মাধ্যন্দিনী শাখার মন্ত্রভাথে ত্রিৎশঅধ্যায় ঈমাণ্ড। 



অথ একব্রিৎশ অধ্যায় । 

সপ পা 8 $. রা, 

5৩৩ 

১--১৬ ক্ডিকা। 

প্রথমাঁদি ষোড়শ পর্য্যন্ত ১৬ কঙ্ডিকা 

তবু অনুবাকাট পাঠ করত ব্রহ্ষ] হোত- 
বশু১ পুরুষ স্ততিৎ করিবে _ 

বহুমস্তক, বনুনেত্র» বহুপাদ্ সেই 
পুরুষ ভূম্যাদিকে লর্বপ্রকাঁরে ব্যাপিয়া 

সমস্ত দশাস্ুলেইঃ অতিশয়রূপেহ অধি- 
্ঠান করিতেছেন*। ১ 

১ “অর্থাৎ প্রথম ও উত্তম মনের রিবন এবং 

মন্ত্রান্তে এপ্রণবসম্প ৯, মথ! সহত্রশীর্যা_ _ম্কুলোতম, 

পুরুষ এবেদংবোছতোতম, উত্যাদি | 

২ খগবেদে টচ্ছাকেট পুরুবহৃত্ত কহে! 
৩ অন্তরে বাহিরে । 

৪ অঙ্গুলি শবে ইজ্্রিয়, দশেক্রিয শরীব | 
৫ নিরস্তব অর্থাৎ একক্ষণাংশের জন্যও সাহিত্য 

স্যাগ করেন না। 
ও এতাবনা, এই ব্রাহ্মণাদি সমস্ত পশুই যে 

তাদুশ পুরুষ শন্য নহে হুতরাং সকলেই তছ্যাপ্য 
জ্ঞযলে স্ততিযোগ্য ওসইহাদের ধারণে পুকয়মেধ 

অর্থাৎ পুরুষধারণ ক্রিয়াও সম্প্ হইল এবং এই 
কার্ষ্েব প্রভাবেটু_এই পুরুষদেবতার প্রসাদেই 

যাহা কিছু হইতেছে, যাহা! কিছু হই- 

মাছে ও যাহ! কিছু হইব্ডে-সমস্তই সেই 
পুরুষেই+ , এবহ অন্ন নিমিতুক যে নমস্ত 

অতিষ্ঠ অর্থাহ জবির বারা কামল। 

। দিদ্ধ হইবে, এতুল্রিতযই হুচিত হইল । বস্ততঃ 

এ প্রকবণে এ মঞ্চের অর্থ অন্য একাব , তদ্যখ_- 

“বহুমস্তকঃ বহু নেত্র বনপা ব্রহ্ষণাদি ১৮৪ পণ্ড 

রূণী পুরুষ দেবত। দশীন্দুল মজম।ন-ক এই ভূ 
লোকে অতিষ্ঠাপন করুন।” অভিষ্ঠাকামনাধ 

পুকষ মেবে ্রবৃন মৃজ্তমন ১৮৪ প্শুকপী পুরুষ 

দেবতার নিকটে এই মন্তে অতিষ্ঠ! প্রার্থনা ক হন, 

এই জন্যই যুর্কের্দীরা ইহাকে "পুক্কষন্থাতি” কছে। 

এ স্থলে ইন্বা বলাও বাহুল্য-_যে, ১৮3 প্রকার 

ংসারিক মানবের উল্লেখেই পশুব সংখা। ১৮ 

হইযাছে এবং সমস্ত প্রাণীব মধ্যে নুজাতিব 

“শ্রেষ্ঠতা থাকায় মানব জাতিই এ স্থলে পুকষকপে 

গৃহীত হইয়াছে , ফলে বর্বপ্রকার প্রাণিকেই পুরু 

বল যায়! 

১ অর্থাৎ পুকবই দ্থীয় ব্যাপকতা নিবন্ধন লক" 

লেরই আধার । 



৬ কৎ 

অতিরোহণ১ হইতেছে, ততসম্বচন্ধ অস্বতত্ব ' 

প্রদানেবও সেই পুরুষই ঈশ্বব 1 ২ 
এই দৃশ্যমান জগৎটুকু ইহার মহিম! 

প্রকাশক মাত্র ; পুরুষ, ইহা! হইতে অতি- 
শয় অধিক এই সমস্ত জগৎ ইহাবু 

মাধ্যন্দিনী শাখা । &৬৭ 

তদনস্তর বিরাট১ উৎপন্ন হইল, 

বিরাটের মধ্যে পুরুষং থাক্চিলেন, তিনি 
জন্মিয়াই “অতিরিক্ততা প্রাপ্ত হইলেন 
পশ্চাঁ ভূমি এবং পুব সকল হইলঃ৪ । € 

সেই দর্ববহুৎ যন্তপুরুষ হইতেৎ দধি- 
একপাৎ (অর্থাৎ একাংশে কারণ বারিতে,! মিশ্র বত সম্পাদিত হইল, তাহাই 
অবস্থিত৩) ইহীব ত্রিপাৎ (বহুঅংশই) 
স্বরূপে মযৃতভাবে বিদ্যমানও 1 ৩ 

ত্রিপাৎ (বহুমংশবিশি, পুর্ণ ) পুরুষ 
উদ্ধোান কবিলেই*, ইরা এক পাৎ 
(এক্স ঘহশস্.কাঁবণবাবি] ইহ পুন: আবি- 

ভূতি হইল। অনস্তর চেতুন ও অচেতন 
বিবিধ্লক্ষ্য করিয়! বিজ্ঞুম প্রকাশ কবি- 

লেনও । ৪ 

১ অদ্ভিরে'হণ শবে এক অবস্থা হইতে অব- 

স্বাস্থর আরোহণ-্প্রাণ্ত হওন অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু | 

অর্থাৎ তিনি এই জগছ্যাপী, ভাছার পরে 

নাই এখপ নহে প্রতুত অনস্ত। 

৩ তাহাউ আমাদের বহিরু“দ্ধিগম্য | 

৪ তাহা বছিবুদ্ধিতে উপলব্ধি হুইবাঁর 
মেগা শহে। 

ডি ভ্রিলোকম্ দেবতা । যাহাকে মনত *অও” 

বলিষা ১অ* ৯ স্টরো।ক বর্ণনা! কবিষাঁছেন) খাঁহকে 
দ্ধা্ড বলা যায়। ২ 

২ সিশ্যক্ষাবুদিমুদ্তু সেই পবর্র্ম। যাহাকে মন্গু 

দ্ধ, বলিধা* এ শ্লোকেই উল্ল্পখ কবিযাছেন | 

৩ অর্থাৎ ছিলেন ভন্মধ, তদতিবিক্ত কিছুই 

ছিল নাঁ, এক্ষণে হইলেন তদধিষ্ঠাতা, তৃম্যাদি 

সমস্তই তদতিরিক্ত ছইতে লাগিল । ইহ] হইতেই 

মনু অগুভেদ্দ করিয়। তদতিরিক্রবপে ব্রহ্মাব আঁবি- 

ভাব বর্ণনা কবিষ্নাছেন ১অ+ ১২ স্কোক! 
& এস্ছলে পুর. সকল বলিতে স্যর্গপুরী অর্থাৎ 

ছালোক বুঝিতে হইবে | অতএৰ মন্থু বলিয়াছেন 

(১অণ ১৩ স্কোরক। যে সেই অগডেব একাংশে তৃলোক 
9 অপ্রাংশে ছ্ালোক ক্্ হইল । 

& *অর্থা সেই পিতামহ হঈতে ( মনু ১অ০৯, 
দেখ )। এস্থলে “হইতে, এই শব্দের অর্থই 'কর্তৃক, 

বন্ততঃ প্রকৃত কর্তৃত্ব একমাত্র পরত্রহ্গে 

আছে, অপর, ব্রহ্মা প্রভৃতি আশ্মদাদি পর্য্যন্তে 

প্রকৃত কর্তৃত্ব নাই, এই জন্যই ক্রুত্ভিতে 
& পুকষ যখন শুষন করেন তখনই প্রলয় এবং ঈদৃশ স্থলে *কর্ভৃক, না বলিয়া 'হইভে, উক্ত হই- 

তাচার পুনরূখানেই পুনঃ ন্হষ্ি স্থ ১অঞ &৯ স্টক" হইছে অতএব “আমরা যে কেহ খাহা কিছু কার্ধা 
দেখ। 

৬ অর্থাৎ হুপ্তোখিত-প্রীয় ঈশ্বব, 
কারি তাঁছা৷ আমা কতৃক না বলিষ! “আমা হইতে, 

শিক্ষা | হইল, বলা উচিত” পৌঁ্ানিক ব্যবস্থাও এইরূপ 

করিবাধাত্রই প্রথমে কারণ বারি আবির্ভাব হইল | দৃষ্ট হয । 

তাহাঁতেই সমস্ত জগতের ধিবিবপ্রকার বীজ হয 

বা প্রদত্ত হইল। মনু যর ৮ক্সেক দেখ! 

ও অর্থাত স্রোপ্রা মিশ্রিত বেত :সউতৎপত্তি কারণ বীর্ঘ্য। 

৭ অর্থাৎ পিতা হইতে পুত্রের শরীর, পুনঃ 

সা হইতে তৎপুত্র শরীর ইত্যাদি ভ্রমে । 



৪৬৮ 

গ্রাম চাকী ও অরণ্য চারী এবং নভো চাবী 

সমস্ত পশুই১ উৎপন্ন হইতে লাগিল । ৬ 
সেই সর্ধবহৃৎ যজ্ঞ-পুরুষ হইতে সাম- 

মুল খকৃমকল২ ও সাম সকল প্রকাশিত 

হইল* সেই পুরুষ হইতেই ছন্দোরূপওখক্ 

সক্লওৎ প্রকাশিত হইল এসং ভীহ। হই- 
তেই যজুও* প্রকাশিত হইল । ৭ 

সেই সর্ধ্বহুৎ যজ্জ-পুরুষ হইতে অশ্ব 

* প্রভৃতি উভয়পার্খে নস্তবান্ প্রাণীরা 

শ্রভৃতি সমস্ত গানীই। 

২,মমস্গীতি অর্থাৎ 
গ্রাথিত। 

৩ সাম্বেদসংহিতভা! ছ্ই অংশে বিভক্ত, তাহার 

এক অংশকে আর্ছিক ও অপর অংশকে গানগ্রস্ছ 

কছে, এতাবতা! সাম মূল খক্ সকল ও সাম মকল-__- 

এই উভতয়াত্বকই সামবেদ | 

৪ ছন্দময় মন্ত্রের নামই ধক, পুনশ্চ ছন্দো- 

কূপ বলাব তাত্পর্যা--যে* যাহাদেব ছন্দোরূপত্ব 

অবিনাশী* অর্থাৎ গীতির ছার নষ্ট হইবার্ নহে, 
'সাম-ুলং খটবুগুলিও ছন্দাকপ, কিন্ত লামগ্কান কাজে 

ছাহাদেব ছন্দোবপত্ব নষ্ট হয়। 
৫ খক্-পদা অর্থাৎ যাহা! অক্ষর, মাত্রা ও ঘি 

নিয়মে গ্রর্থিত। এই খক্ ছুই প্রকাব , ১ম, শাহা স্কর- 

যোগে গীত ছইযর়া সাম আখা লাঁভ করিয়াছে, 

ইহাকেট সাম-মূল খ্১ কছে। হয্স, খাহার গীতি 

নাই' এই উভষবিধ খকইঞ্চখ্বেদ সংহিতায় প্রাপ্ত 
'হযওষ] যায --এই উভয়বিধ খ্কগাত্মকই প্ধখেদসংহিতা। 

সাঁমবেদে, সাম-মুল খ্ুপকল আর্টিক গ্রন্থে 

নিষাদার্দি স্রঘোগে 

পাওয়া সার, ভামৃশ খড় মর গরন্থকেই আর্ডিক কহে 

যজুঙ্েদ সতহতা। 

১ অর্থৎ মনুষা, গো, যা, ভন্নুক;, শোন, কাক 

৩১ অত 

উৎপন্ন হইল, ভাহা'হইতেই গে! শ্রেণীর 
প্রাণীরা উৎপন্ন হইল এব তাহা হই- 
তেই অজা, অবি প্রভৃতিও উৎপন্ন 

হইল। ৮ 

অগ্রে উৎপন্ন সেই যজ্জীঘ পুরুষকে১ 

বহ্ছিতে প্রোক্ষণং করত: তদ্দ্বার! ছ্যাতি- 
মান, সাধ্য৩ খধষিগণ যাগ জিয়া সম্পন্ন 
করবেন ।৯ 

বাঁহাকে পুরুষ বলিয়া বিধান কবা 

হইল, তিনি কি কি প্রকারে কল্পিত 
হএন 1--ইহীর ,মুখ কি 1” বাহুদ্ধষই ব! 

কি?'এবং বোন বস্তূই বা পাদদ্ধযরূপে 
কথিত হইয়।'থাঁকে* £। ৯, 

১ বঙ্গাকে। 

৭আহবনীয় অশ্নিতে আজ্যাহতি দ্বারা সিঞ্চন অথব| 

কুশাজল সিঞ্চন । অন্তীজন পক্ষে বছ্ছিশবে মন । 
৩ খাধিরা উভয়বিধ, সিদ্ধ ও লাধা, মাহারা 

জীবন্ুক্ত (জ্ঞানী) তীহা্দিগকে সিদ্ধ এবং বশাহব] 
কর্পঠ, তাহাদিগকে সাধ্য কছে । ই 

৪ এরঁভাবভা এই ১৮৪ পুরুষগণকে বহি'পোঙক্ষণ 

কর্তবা বিহিত হইল । 
৫ শ্রতাবত। ব্রহ্থা বাঁ ছিরণ্যগর্ভ কি গ্রাজাপি নাম- 

ধারী পুরুষ যে এই ক্যন্টি সমস্তেক্সই একটি নাম 

“সাত্র, সেই আগ্ডেব বা গর্ভের মধ্যে এই স্ছজ্য- 

মাস বন্ড লিমস্তই ঘষে পুরুষাভিধাঁনের পাত্র হইয় 

আবন্িত ছি ও আছে এবং থাকিবে,_আর এই 

সমস্ত হফ্টে পদাই থে ভীহাক় অঙ্গ প্রতাজাদিকাপ 
কলিত, প্রকৃত কোন ছন্ত-পরাদি-বিশিষ পুরুষের 
অবতার হয় প্লাই হুতর[ৎ এই কটি সমন্ত হইতে ভিপ্ন. 

কিন্তু যাহার গীতি দাই এপ খক.পাওয়া যায় ন! | | 'ব্লোক লামক স্থান স্থায়ী ব্রদ্ধা কোন পুরুই নাই, 
& বডুঃলদ্যান্মক ব[ক্য সকল! ইহ! এই প্রশ্নরপ মনত স্বাঞাই তুষ্পহ্ট প্রতিপন্ন হইল। 



১৭ ক মাধ্যন্দিনী শাখা ? ৪৬৯১ 

ব্রাঙ্মণগণ ইহার মুখরূপে কল্পিত হন, 
রাজন্যলাতি দ্বাবাই ইহার বাহুছয় কল্প- 
নীয়, আর এই যে বৈশ্যজাঁতি ইহারাই 
উরূদয় স্থানীয় এবং পাদদ্বয় হইতেই 
শুদ্রেব উৎপত্তি । ১১ 

চন্দ্রমা ইহার মনঃস্থান্বীয, সূর্ধ্যই ক্ষ ব 
স্ববপ, বাঞু ও প্রাণই শ্রোত্রদ্য়স্থ কপ, 

অগ্নিকেও মুখ বলিয়। কল্পনা করা যায় । ১২ 

অন্তবীক্ষই নাঁভিরূপে রহিয়াছে, ছ্য- 
লোকই মস্তকস্থরূপে বিদ্ুমীন, ভূমিকেই 
পাদদ্যরূপে কষ্টানা কব! যায় এবং আত্র- 

রূপে দিক্ সকলও কল্পিত হয ।, এই 

প্রকারে সমস্ত স্থপ্টিই ভীহার, অপ্জ প্রত্য- 
গগাদরূপে কল্লিত হইয়া খাকে। ১৩ 

১ পুর্বে একোন্ বন্যই বা! পাঁদছয়রূপে কথিত 

হঈবা থাকে,১_ প্রশ্থ থাকা এবং এই মজেও আদিম 

ভাঁগত্রষে 'ত্রা্গাাছি জাতিত্রয় ই মুখাদিরডপ কম্প- 

নীষ, স্ব োকছি খাকষার, এই শেষ ভাঁগে অর্থাৎ পাদ 

দ্ধ হইভেই* শ দ্রের উৎপত্তিৎ এই অংশ ট্কুরও 

& অন্রসা র বাখ্যা কর্তব্য নুনতর।ং "শ.ছক্জাতিই 

ভাহ'র পাদদ্বয়রূপে কমিত হয়, ইহাই প্রকৃত অর্থ 

বুৰি,ভ হইবে । এস্ফলে আরও বিবেচনীয়--যে 

যখন এই পুরুষকে পশু কল্পনা 
করিয়া দেবগণণ যজ্ঞানুষ্ঠানএকরেন তখন 
বসস্ত খতুআজারূপে ও শ্রীক্খতুই ইয্ম- 
রূপে এবং শবদৃতুই পরোডাশাদি হবিঃ 
স্বরূপে কল্লিত হয়। ১৪ 

: দেবগণ যখন স্বঙ্ঞানুষ্ঠান বিশুত 
করতঃ এই পুরুষকে পশুরূপে বন্ধন 

করেন, তখন এই সপ্ত পরিধিই ত্রিসপ্ত 
সমিদ্রপে কল্লিত হয়। ১৫ 

উল্লিখিত প্রকারে যাগ কার্যই০ 
প্রধান৪ হইতেছে , খাহাবা পুর্বে সাধ্য 
থাকিয়া পবে দেবত] হএন€ সেই টেব- 

তারাই এইরূপ যন্-পুক্ুষের ছ্বাবা৭ 
যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পন্ন করেন», তীহারাই 
মহিমাযুক্ত হুও্তঃ নাক* লাভ করিতে 

পারেন । ১৬ 

১৭--২২ কণ্ডকা। 

অনস্তর* বন্ধনক্রমে প্রোক্ষণাঁদে ও 

২ ব্রাঙ্গণগণ) «৭ অন্তর্ধজন করেন। 
৩ অর্থাৎ বিরাট,পুরুষেব শবীবাদি বুঝিতে পা।রিয়! 

পরশ্ননন্ধে প্রথমেই স্থলতঃ (মোটামুটি) প্রশ্ন আছে | কল্পিত পণ্ড প্রভৃতি দ্বারা অন্র্যজ্ত করাই। 

থে যাহাঁকে পুক্ুষ বলিয়। বিধান কর] হইল, তিনি ৪ প্র ছাগমেষার্দি পণ্ড লইযা বধির্তজিন 

কি কি প্রকারে কল্পিত হএন %” অর্থাৎ তিনিও বান্ত- হইতে । 

বিক শরীরী নছেন, তবে কবিগণ শরীরী 

বলিযা করনা! করেন হৃতরাং 

দ্বার! স্তাহার কোন, অঙ্গ করিত হয়? ইহাই 

ঘিজ্ঞাসা , এই প্রশ্ের উত্তরে “অমুক ৰ্বর দ্বার! 

অনুক অঙ্গ কল্পনীঘ়ঃ ইহাই সুসক্গত। উত্তর, স্মতএব বন্ধন ক্যা । 

ঈদৃশ সর্ধাক্থুলেট এইরূপ অর্থ কর্তব্য) 

৫ অর্থাৎ পূর্ষের্ব বহির্থীক্তী সাধ্যাবন্ছ থ:কিয়। 

ফোন বস্বর | ক্রমে জ্ঞানোদয়ে সিদ্ধাবস্থা প্রান্ত হএন ? 

৬ অর্থাৎ ভাদৃশ জ্ঞানী, পুকষেরাই। 

৭ উক্তবপ কল্পিত 'বির্লাটপুরুষকে পণ্ুয়াপে 

৮ অন্র্যজন করেন। 

৯ ছঃখশ,না চিবস্ছাী নু) 



8৭০ যজর্ধেদ সংহিতা । ৩১ অং 
পর্ধাযয়িকরণান্ত : কণ্ম সমাপন করিয়া] পৃথির্যাদি স্থৃপ্টির জন্য, তাহাকর্তৃক 
“ইদং ব্রক্ষাথে। “ইং ক্ষত্রায়, _ ইত্যাদি | জল হইতে রস সম্পাদিত হইল , সেই 
যে দেবতোদ্দেশে যে" পশুধন্ধন | বিশ্বস্থপ্টির উপাদান রদ হইতেই এই 
করা হইয়াছিল দেই পণ্ড নেই। | সমস্ত দগৎ যাহা! অগ্রে বর্তমান বহিষাছে 
দেবতোদ্দেশে বন্ধন যুক্ত পূর্ববক ত্যাগ [তাহা সৃষ্ট হইল , অনস্তর,ৎ্এই জগতে 

করিবে । তদনভ্তবু একাদশি পশুগুলির ; রূপ বিধানার্ঘ তুষ্ট দেবতা! নষ্ট হইলেন, 

“সঞ্জ্রপনাদি প্রধান ঘাগান্তে বনবুপতি ; সেই স্ব দেবতাই মর্ত্য ভুরনের দেব 
যাগ করিয়! স্থিষটকুত যাগের পূর্বেবেই ; উৎপন্ন করেন। ১ 

অধ্বযু'ঠ আজ্য-সংক্কবণ পুর:সর “ও!  উপরিবর্ণিত আঁদত্যাপবপর্যাষ১ 
্রহ্ধণে স্বাহা”__ ইত্যাদি সেই.১৮৪ দেব | দেবতাও ধ্্যহাহইতে বর্ণ লাভ করি- 
তাব ১৮৪ টি আহুতি প্রদান করিয়া শ্বিষ- য়াছেন ; ; যিনি ব্রঙ্গার্ডের ব্যাপক যে 

কৃৎ প্রভৃতি উদবসানীয়ান্ত তাবৎ কার্ধ্য কাবণবারি, তাহারও উৎপত্তিব পূর্বেও 
সমাঁপনান্তে যজমান “অয়ন্তে যোনি: । স্থিত যে 'তমু' তাহাহইতেও' পরৎ 

মন্ত্রে আপনাতে অগ্র্যারোহণ করণানস্তরৎ | স্থতরাং মহানু৩, ছে অন্্ৎ 1৪ এই 

এই সপ্তদশ হইতে দ্বাবিংশ পর্য্যন্ত ঘট পুরুষকে তোমর! প্রকৃতরূশে অবগত 

কণ্ডিকাত্মক “উত্তর নারায়ণ, অনুবাকৃটি হও, _তীাহাকেজানিযাই মৃত্যুকে অতি- 

পাঠ পৃর্ধ্বক সূর্য্যোপস্থান করিয়া! পশ্চাৎ, ক্রম কর! যায় ,_-অয়নেবং অপব পথ 
অবলোকন শূন্য হইয়া গৃহত্যাগ পুর্ববক | নাই।₹ 
অরগ্যগামী হইবে-- 

এগ পাশা দল _ শশী শাঁীশীটী 

পি নু ১ অর্থাৎ যাহাকে আদিত্যও বশা যান ত্বষ্াও 

১ সংজ্ঞপনাদি প্রধান যাগ, বনস্পতিৎ যাগ | বলা যায়| 

স্বিউর্কৎসাগ, উদবসানীয় যাগাদি অগ্লিষ্টোম নামক ২ অর্থাৎ তাহারও ব্যাপক । 
প্রতি ঘাগ প্রকবণে ডষ্টব্য | ৩ অনস্ত, জপরিমেয । 

২ মহীধর বলেন স্বীয় মুখব্যাদানপূর্ধবক ভক্মধ্যে ৪ গ্দিও অন্মৎ শব্দের মন্বোধন লোকে বাবছার 

অগ্নির তাপগ্রহথ করাকেই অ।পনাতে অগ্র্যারোহণ | নাই কিন্ত বেদে সেনিয়মাধীন নহে অথৰ। এ স্থলে | 

কছে। আছে অন্মত্পদেয় হে অন্মহশ্রিষ বা অন্মদুপদিশ্য 

৩ অর্থ।ৎ পুনরাগমনাতি পরার না রাখিয়া চিরকালের অথব! অন্মখস্ছষ্ট ( অর্থ কর্বিলেও হয় । 

জন্যই | € মুক্কিন; 
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প্রসাপতি১ . গর্ডে গর্ভে বিচঘণ কবতই | স্বীষ হৃদবে দ্বপ্রকাশ ব্রাহ্ম বৌধ উৎপাঁ- 
বছুধান্ব লাঁভ কবেন, কিন্ত্ত তিনিও তন্মধ্যে ! দন কবত' দেবত্ব প্রাণ্ত খষিপ্ণণ প্রথমত. 

স্থক্ট হএন না, সেই গ্রজাপতিব যিনি | ইহাই বলেন,--“ষে .কেহ এবন্প্রকার 
যোনি, ধাহাঁতে এই বিশ্বভৃবন সকল | তাবগত হয, সেই ত্রাহ্ষণ, সমস্ত দেব- 
আশ্রিত বস্ক্যাছে, ধীবগণ অস্তশ্চক্ষদ্ূব! | তাই তাহাবু বশে রহিযাছে” । ৫ 
তাহাকে স্থম্প্ট উপলক্কি কবেন। ৩ ( তুমি এইবপ ত্রাহ্মুবোধ লাভ কবিতৈ 

যিনি , সমক্ত দেবগণকে আতগ্ত । পাঝিলে, ) শ্রী ও লক্গবী১ ঃ তোমাব পত্বী »" 
কবেনৎ » যিনি দেবগণেন পুবোহিতগ » | দিবস্ও বজনি,তো মার পাশ্বচব' তোমার 

যিনি ননস্ত দেবগণেব পূর্বেই স্থ্ট হই- । বপেই নক্ষত্রগণ ভ্ধপবান্, দ্যাবাপৃথিবী 

ঘাছেন৪ , ততুসমস্তই শত্রান্ষিং তাদৃশ । তোমাৰ শীববক্ষককপে সদা সাবধান 

বাস্তিমান্ ব্রা্ষিকে নমস্কার | ৪ দৃষ্টিতে তোমাকে ব্যাপিযা (ঘেরিযা ) 
বহিষাঠ্ছ এবং তুমি যদি ইচ্ছা কবঃ এ 

রাত মে জীবন, নর রী নার ভাতের ইচ্ছানুগত বটেই, 

রঙ্গা বালা। স্বীকাৰ কবিলেও ক্ষতি নাই, ইনি; সকল লোকই তোমার ইচ্ছানুগত। ৬ 
প্রতিগডেই স্যন্ট হএন না* কর্মফলানুযাঁধী যে।জিত 
ভএন ম্র। 

] 
] সি শম্পা 

নি্ 

| [ ইতি পুকষমেধ; ] 
₹ হৃন্য। ৩ অগ্নি। ৪ জল । [2৯ 

৫ ব্রদ্মেব অপত্য ৰা বরন্মকর্তৃক স্ষ্ট | | ১ শ্রী-শোভা বা কা্তি। লক্ষী-সম্পতি। 

যজর্রেদীয় মাধ্যন্দিনী শাখার মন্ত্রভাগে একভ্রিংশঅধ্যায় সমাপ্ত । 



অথ. দ্বাত্রিৎশ অধ্যায় । 

€ সর্ববমেধ গুকরণ১ ) 

১--১৬ কণ্তিকা। 

প্রথমাদধি ষোড়শ পর্ব্যস্ত ১৬ কণ্ডিকাঁ- 

ত্বক এই অধ্যায়টি সমস্ত (১৬) এবং 
অগ্রিম (৩৩ শ) অধ্যাযের চতু: পঞ্চা- 
শত্বম (৫8) কগ্ডিক! পর্য্যস্ত, এই নাকল্যে 
সপ্ততি (৭০) কণ্ডিকা ত্বক শ্রুত মন্ত্রগুলি 

আত্তোরধাম নামক সপ্তম সোঁমসংস্থতে 

সর্বহোমে প্রযুক্ত হইযাথাকে-_ 

ঘিনি অগ্নির অন্তরজ্জেবত1, যিনি 
আদিত্যের অন্তপ্পদ্দেবতা, যিনি বায়ুর 
অস্তরদ্দেবতা, ঘবিনি চত্দ্রমার অন্তরদেব্তা* 

১ এই যাগটি অগিষ্টোমাদি সপ্ত প্রকার সোম 

বাশের মধ্যে সপ্তম 'আপ্তোর্ধাম-প্রকারে অনুষ্ঠিত 

হয়, অশিষ্টোমাদির অনুধীয়ী নহে । ইহাতে সর্ব 
প্রকার" বন্তই আহত হয় এবং. ইহার ফলে য্দমান 
সর্ব্বহিধ কাম্য লাতু করিন্ধে পাবে। 

(যিনি শুকরের 'অস্তরদেবতা, যিনি 'জলেব 
| অস্তবদেবতা! এবং প্রজ্গাপতিবও অস্তর- 
দেবতা, তিনিই' ব্রহ্ম । ১ 
॥  মহদবয়ব, অন্ত, নিমেষাদি কাল 

।এবহ অপুর্ব প্রভাশালী বিছ্যুৎপুপ্তীও এই 
পুরুষ হইতেই উৎপন্ন হইযাঁছে তাহার 
উদ্ধ, অধো, বক্র বা মধ্য নির্ণষ কবিতে, 
কেহই সমর্থ নহে । ₹ 

সর্ধবপ্রথমে (অর্থাৎ আদি স্থপ্ির 
পূর্বে) একমাত্র হিবণ্যগর্ভই ছিলেন; 

পরে ( অর্থাৎ স্থষ্ভি হইলে) যিনি এক- 
মাত্র এই সমস্ত বিশ্বেব অধিপতি হুই- 
লেন, ধিনি একমাত্র স্বীয় শক্তিতেই 

এই ভূুলোক ও ছ্যলোক চিরদিন ধাঁবণ 
করিয়া রাখিয়াছেন : যিনি প্রাণিমাত্রে- 

রই,-র্য়রৃদ্ধিশীলী সমস্ত পদার্ণেরই,-- 

এই সম্পূর্ণ জগড়েরই একমাত্র রাজা, 
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ধাহার মহিম! সকল বস্তুতেই' সর্বদাই শীসনে সম্রাট ইন্দ্র দেবতাঁ১ ও বরুণরাজাং 

প্রকাশ রহিযাছে, যিনি দ্বিপদ ঢতুষ্প- এই ব্রহ্গাণ্তকে ভোগ্যস্থধন করিতে- 
দাদি সমস্ত জীবের উপবিই আধিপত্য | ছেন, আঁমর! "তাঁছাই ভোগ করি- 

করিতেছেন ; এই উন্নতশিখর হিমাচল | তেছি এবং ধাহার দয়াতে ই,আমাদের 
প্রভৃতি অদ্রি“মকল ধাঁহাঁব মহিম। কীর্ভন»] রসনু!, এই চন্দ্রমার হ্ধাবস পানে প্রাণের 

করিতেছে, নদ নদী প্রত্রবপাদি সহ অগাধ 1 সহিত তৃপ্তিলাত করিতেছে । ধাঁহারি 
জলধিসকলঙ াঁহাব! যহিষা কীর্তন | ঈদৃশ*মহ যশ প্রসিদ্ধই রহিয়াছে, ' 
করিতেছে, এই পূর্ব্বাদি দিক্ ও অগ্ন্যাদি | ভীহাব প্রতিম। নাই১ । ৩ 
বিদিকৃ সকল ধাহাব অতুল পবা ক্রমশালী এই দেবতা মিশ্চয়ই দিগবিদিক 
ভূজরন্দেব ন্যাঁযূ জগড্রক্ষফষ হুইয৭ বহি- ; সর্বত্র ব্যাপিঘা রহিযাছেন, এই দিগ্- 
যাছে , ধিনি দেহে আত্মা € জীব ) প্রদান | বিদিক্ স্যপ্টরির পূর্বেও ইনিই একমাত্র 
কবেন, যিনি বল প্রদান 'কবেন, "এই ছিলেন, গর্ভের মধ্যেও রক্ষকরূপে ইনিই 

সমস্ত চবাচব ফীহার উপাসনা'কবিতেছে, | থাকেন, উত্পপন্ন বাঁলকাঁদিব বক্ষকরূপে 
অগ্নি বাঁষু সূর্ধ্য প্রভৃতি দেবতাগণ ধাহার | তদ্যাপকও ইনিই, যাহা উৎপক্ন 

শাসন[ধীন, যে জ্ঞান স্বপের ছাষাপ্রাপ্ডে | হইবে, তাহার ঘ্নক্ষকতাঁর জন্য তথ্যাপকও 
আমবা অম্বতত্ব লাভে সিমর্থ হই এবং ; ইনিই, ইনি; সর্ধবতোমুখত হুইয! প্রতি- 
বাব তদর্জজনে অক্ষম, তাবৎ স্ৃত্ু যাতনা | ব্যক্তিতেই অধিষ্ঠিত আছেন । ৪ 
সহ্য কবিএ যে স্থিবপ্রতিজ্ঞ প্রজাপতি | হাঁ সিস্যক্ষাঁব পর্বেবে কিছুমাত্র * 

পৃথিবীর উৎপাদক, যিনি ভ্যলোকেঁর | কষ্ট হয় নাই এবং যিনি. ইচ্ছা করিবা- 

অফ্টা এবং যি”ন এই জগতের আঁহলাদ- | মাত্র বিশ্বভৃুবনের আবির্ভীব,হইল, সেই 
কব তৃত্তিসাধন জলেব উৎপন্তি কবিযাঁ- | ষোড়শীৎ প্রজীপতি প্রজাসহ পুনঃ পুন: 
ছেন. যে পুকষ হইতে উৎকৃষ্ট আঁপব 

কেহ জম্মায নাই, *ষিনি এই ত্রিভুবনে |, ১ পুর্ধ্য। ২ মেখচালক, হুর্বামণ্ডলেব আবরকা 
সতত সর্বত্রই গ্রবিষ্ট রহিযাঁছেন, এব ষ্ট 

| 

যে ষোড়শী প্ণস্বরূপ) দেবতা প্রজাপতি ৩ অর্থাৎ হইডেউ পানে না । 

রূপে স্ব-স্থষ্ট প্রজাসমূহে সম্যক রমমাণ ৪ অর্থাৎ এক মুখ বা চারিটি মুখ হইলে সর্বত্র 

. 

ক 

ই 
না সুজ্ভবাং অনভ্ভযৃখ,__ 

থাকিষ! ইহাদিগের পালনের জন্য- তিনটি | এছকাংন দর্শনা দ সন্ভবে না হব য্খ 
্র্বমুখ 1 

জ্যোতি স্বজন কবিয়াছেন' যাহার ! ৫ মেডশকল শ্ানথা অর্থ পূর্ণ । 



৪৭৪ 

রমণ করণার্থ তিনটি জ্যোতি, ভোগ 

করিতেছেন, । ৫ 

ধাঁহ! কর্তৃক দ্যৌ উগ্র হইয়াছে এবহ 
পৃথিবী দৃঢা রহিয়াছে, ধাঁহাব প্রভাবে 

আদ্দিত্যমগ্ডল স্বীঘ কর্তৃব্যে স্তস্তিত রহি- 
য়াছে। যাহার নিয়মসুত্রে নাকও বাঁধ্য 

,আছেং , যিনি অন্তরীক্ষে জলেব 'নিশ্াত। 

(৬)। যিনি মনেমনে ইচ্ছা কৰিবামাত্রই 

সুন্দর দ্যাবাপৃথিবী সুজন কবিষাছেন 

এবং স্তন্ধীভাবে রাখিযাছেন, ফীহাব কৃত 

নিষমবশে সূর্য্য প্রতিদ্দিন যথানিযমে 

উদ্দিত হএন ও সমস্ত দ্যাবাপৃথিবী প্রক(শ 

কবেন, অপবিমেষ জলবাশি, অগ্নিমষ 

গর্ভ ধারণপূর্ধবক হ্গ্রিব গ্রনব কাবিণী 
হইযা এই চবচব বিশ্ব ব্যাপন কবিযা । 
রহিযাছেন, যে গর্ভ হইতে সমস্ত দেব- 

গণেব প্রাণ, একটি দেবত। প্রকাশ পান ) 

যে দেবতা স্বীধ মহিমাব প্রভাবে রুশ ! 

ব্লীবণের উপযুক্ত জলবাশি' স্থজন 

উর যিনি সমস্ত দেবতাব একফাত্র ' 

দেবতা (৭) জ্ঞানী ব্যক্তি স্বীয হৃদয- 

কম্দরেই তাহাকে দেখিতে পান , তীম্বাব! 
দেখেন, যে,“নীড়রূপ একমাত্র ভাহা- 

৯ অগ্নি, বিদ্যুৎ ও আদিত্য 

জানি না। 

অথবা আমরা 

যজর্বেদ সংহিতা । 

[ তেই প্রবেশ করিতেছে 

| এবং 

৩২ অৎ 

তেই এই, বিশ্বুবন আভ্রিত রহিয়াছে,_- 
“ই সমস্ত জগৎ সেই নীড়রূপ তাহ! 

| হইতেই বহির্গত হইতেছে পুন: তীহী- 

তিনি এক- 

মাত্র, সমস্ত প্রজামপ্যে গতপ্রোতরূপে২ 

“বিদ্যমান রহিযাছেন?। ৮ 

/ এই পবমদেবতাঁব ব্রিপাদ (বহুমং- 
শই) গুহানিহিত, যে গন্ধর্ববঃ বিদ্বদগণ 

তাহ! অবগত আছেন: তীহাবাই আম্ৃত- 

স্ব্পকে ন্বীয, হৃদয় "গুহাতে সতত 

বিহীব 'করিতে দেখিযা। “ধাম”: বলিষ। 

নিশ্চযকপে বর্ণনা ববেন। তিনি চিব- 

| বিদ্যমান, পিতাকও পিত1(৯) নিিছি 

রা তান হইতেই: জগতের আবিডাঁ 

তাহাতে লং । দুষ্ট/স্তের একদেশমাএ 

প্রাহা অতএব এ নীর়্ ৭ প্রহ্থত জগৎকে চিরদিনই 

বাপিষ। রী, ক 

২ অর্থাৎ বঙ্গে ঘেন্দপ উদ্ধী ও ভিষ,ক্ন্ভাবে 

না গ 

(উান্ধ! বোন!) তন্ত থ.কে, সেই কপে। এভাথহা ঘকপ 

ৰস্ব হইতে তন্কগুাল সমন্ত এটকক ক্রমে ন্গাশিত 

কারলে বঙ্ধত্ব লুপু হইযা পেই তস্থমাত্রই মবশিষ্ 

থাকে* ষশুনঃ জগৎও দেইকপ বুঝিতে হইব | 

৩ পুর্বেই বলা হইখান্থে (৩০আৎ ৩") থে 

তর (অর্থাৎ সামান্যাংশেই ) সন্ত স্থাষ্ট 

ং ভ্রিপাঁহগ্ৰরূপ (ভাথাৎ যঘছ অহশই ) গুহাঁ- 

২ আক শন্দে ছঃখ-্শ 1 চিরস্থায়ী সুখ | ভাহ। নিহিদ্ত অর্থ ব্য সমন্ত পদাথের সীমা বহিহ ত 

য়ে পথে (উপাহে) প্রা্থ হইবার নিষম করিষ ছেন, 

তাহ! উল্লঙগন্ করিতে সঙ্র্থ নহে। 

৩ 3৪৩ পষ্টাতে চীক। দুষটব্য । 

| ৪ গন্বর্ব-াগ।য়ক। 

স্তবাৎ অন্নুগমা | 

€ ধাম শবে আর্য অথ. সমস্ত জগতেনই 

আধার । 



৬ ক 

আমাদের প্রকৃত বন্ধু" তিনিই জননি১ 
লে বিধাতা আমাদের বসতিম্থান এই । 
বিশ্বডুবন সমস্তই অবগত আঁছেনক্ছ। 

এবং তিনিই আমাদের তৃতীয় ধামং, যে ূ 

ধামে সমস্ত,দেবগণই অমতে পবিব্যাপ্ত | । 

থাকিয়া বস্বাধিকাবে প্রেবিত হএন৩ ১০ 

« শাস্তিকাম ব্যক্তি, সমস্ত ভূত পবি-| 
ক্রমণ করিযা সমস্ত লোক পবিক্রমণ ৃ 

কর্গিা- সমস্ত এর্দগ্বিদিক্ ্ঠ 

কবিয়। (কৌন স্থলেই শান্তি না পাই] )] 

অবশেষে প্রথন্লজাঁতেৎ উপস্থিত* হত. । 

সত্যন্বরূপ সেই পবমাত্মীর সহিত স্থবীয 

আত্মার ঘোগ কবেন, (১১), সদ্যইৎ 

দ্যাবাপৃথিবী পরিক্রমণ সমাপন কবিযা-- 

ূ 

ৃ 

১ অর্থ, সর্বাজ্ঞ | 

২ অর্থ, এই উপরিতন্ ও অশন্তন সমস্ত | 
লোকই স্বর্ণ ও মত্ত্য এই ধামদ্ব কপে”সকলেবই ' 

পরিচিত, ভিনি এই সর্বব-পবিচিত্ত ধামদ্বসেরও 

পাম মুভবাহ তৃভীয ধাম 

5 এস্লে দেব শব্দে ছান্মাঁন্ ভাব পদার্থ 

মাত্রই ছ্যতিমান, সুভবাঁৎ দেবগ? পদে যাবতীয় ৃ 

বন্ অর্থাৎ সমস্ত জগৎ । তিনি অযৃত-ক্যকপ স্তর" 

মনত পরিব্যাপ্ত | স্ব ল্য অধিকাব-সথর্যোব শুর্যাত্ত, 

ভিক্ষুকের ভিন্কুকত্ব, দন্যুর দ্ুযাত্ত্ প্রভৃতি | 

৪ সামবেদ।বশাক গ্রচ্ছে শ্রুত হইম্বাছে*'অহমস্মি 

প্রথমজা” (আমি প্রথমঙ্গা) বস্ততঃ *তনি স্বীয় 

অংশেই সমস্ত জগৎ স্তন করিষাছেন, মসুও 

বালন-_্বস্মুবভৌ ১অৎ৭ক্টরোত, (স্বয়ং উদ্দীপ্ব 

হইলেন) অতএব প্রথমজ্জ1! শবে নেই পরক্রহ্ধ 

'মৰ। পববক্ষলাতের উপহষাগিনী নুদ্ধি। 

« মনোবাহনে। 

মাধ্যন্দিনী শাখা। 816 

। সদ্যই সমস্ত লোঁক পবিক্রশ্নণ কৰিব! _ 

সদ্যই দিক্ সকল পরিক্রমণ করিয়া 

। সদ্যই বর্গ ধর্ষ্যস্তও পবিক্রমণ কবিষ1-- 

সেই সত্যন্বৰপেব বিস্তৃত তন্ত সমস্তই১ 

বিচবণ কবিয়া, সর্বত্র উাহাকেই দেখেন 

"| (তিনি ভিন্ন কেহই নাই, দৃশ্যমান স্মন্্ই 
তাহার লুতাতন্ত) স্থৃতবাঁৎ তাহাঁকেই লাভ, 

কবেন, পবিশেষে ভাহাতেই বিলীন 
হইলে এক মান্র ভ্িনিই থাকেন । ১২ 

ইন্দ্রেবগড কামনীষ, [প্রষ, অস্ুত- 

স্বরূপ সেই সভাপতি দেবতাব নিকটে 
মেধাদানে প্রার্থনা কবি (১৩), যে ম্বেধ। 

ননস্ত দেবগণের প্রার্থনীয, যাহা পিতৃ- 

গণেব উপাসনীষণ, হে অগ্নে! তাদৃশ 
মেধা প্রদান পুব'সব অদ্য আমাঁকে 

মেধাবী কব (১৪), বরুণ আমাকে মেধা 

প্রদান করুন, অগ্নি আমাকে মেধা প্রদান 

করুন, ইন্দ্র বাধু ও আমাকে মেধ! 

গ্রদান করুন, ধাতা আমাকে 'মেধা 
প্রদ[ন করুন৪ (১৫); ব্রহ্সন্বন্ধী ও ক্ষত্র- 

্চ 

& অর্থ।ৎ লৃতা (ম কড়শী) যেরূপ স্থীয মুখনালা 

দ্বারা তন্ত বিস্তীরপ বক জ।ল নির্মাণ করে সেইবপ” 

“ইছু'কেই *ল,তাতন্তন্যাব, কহে? ঃ 
২ রা 

আপনাকেও ভীহ:ব মধ্যেই১গাওষা যায়, কাজেই 
তদতিবিক্তু আঁ? কিছুই থকে ন! 

4৩ অর্থ।ৎ গে মেধা তত্বন্্শ নর উপযেখ্শিনী । 

৪ তদ্বৈতব দ্রীর মত বকা সমগন্ত দেবতখই 

্রন্ধ সুতরাং বকুণাদি নানধানী ঈশ্বরেক্ষ দিজ্ঞটেই 

ঢা 

তাহাকে পুর্ণৰপে লাভ করিল, , 



৪৭৬ যজুর্বেদ সংহিতা । ৩৩ অং 

সন্বন্বী উভয়বিধ শ্ীই আমাতে ব্যাপ্ত | দর্শনের তুত্রক্লার গৌতম মহর্ষি বলেন ঘে ঘোড়শ 

হউক, দেব্গণ আমাতে উত্তম শ্রী | পদার্থের ভত্বতঃ জানেই নিশ্রেয়সাধিগম:, ১ । 
চি 

বিধান করুন, তাদৃশ শরীর উদ্দেশে এই | ৰস্ততঃ অগ্গি, বাস, প্রভৃতির পীবিচর্চ।1 না কবিলে 

আছুতি স্থন্দবরূপে গৃহীত হউক । ১৬ অর্থাৎ বুদ্ধিস্থ ঝরিয়া ব্যবহার না করিলে__বিজ্ঞানা- 

করিয়া রিজিক লোচন। না থাকিলে তত্বজ্বানোপঞ্জোগিনী মেধ!- 
প্র্থনা করা হইতেছে এবং ছ্বৈতধাদীর মতেও | * * 

উর লাভও ছুষ্তর 
পদার্থ সমস্তের ততৃজ্ঞা:নই মুক্তি, অদ্ধএব ন্যায 1 

যজুর্বেদীয় মাধ্যন্দিনী শাখার মন্ত্রভাগের দ্বাত্রিৎশ অধ্যায় সমাপ্ত । 

পাস 
শপেপসসপেপপাসট ডি 

পি 

অথ ব্রয়স্থিৎশ অধ্যায় ॥ 

“অভ্র, গৃহ-পোতেব অরিভ্রস্বপ, 

অর্চদ্ধ ম, পাবক, শ্রিতীচয়, বানর, ভুবণ,য, 
বনর্ষদ্ অগ্নিসকল এবং তৎসখা বায়ু: 
সকল" এবং নৌমমগুলের দীপনকাবী 
ও বাতজ্ত, ধূমকেতু ও ছরি নামে প্রসিদ্ধ 
কিরুণমকল,_-ভুলোক হইতে ছ্যুলোৌক 

১১৭ কণ্ডিক। ূ 

অগি্টুৎ নামক গ্রথমাহে এতদাঁদি 

সগ্ডদশ মন্ত্র পুরোরুক্* হইবে-_- 
শাপলা 

২ গ্রহ প্রহণ সন্ধে যে ধডমন্ত্র প্রযুক্ত হয় 
তাহাঙ্গে্ঠ পুরোকক কহে, কোঁন বোন স্থলে বিশেষ 

: পবিধান থাকিলে যনুর্স্ও পুরোকক্ সংজ্ঞা লাত | পর্যন্ত বিবিধাকারে জগতের নঙ্গলার্থ 
করে। বন্তঃ যে দেবতার উদ্দেশে সে গ্রহ গ্রহণ সতত যত্ব করিতেছেন১। ১,২ 

করা যায় সে দেখত র সুঁতিবোধক মস্ব ঝক্ » রিড 

ষজু হউক, তাহাকেই লেই গ্রহের পুরোরুক্ বলা | ১ এই ছইটি মন্ত্র খঅধ্যায়ের ৭ম. ৮ম মন্ত্রের 
মার। পরিবর্তে এবার গরনক সম্বন্ধে ব্যবহ্ধত হয় । 



৮ টা হু মাধ্যন্দিনী শাখ।। ৪৭৭ 

সেই সত্য-ন্বরূপ ত্রদ্মেব প্রতি | প্রদীপ্ত করিযাছিলেন,_যিনি যজ্ঞের 

লক্ষ্য স্থির রাখিয়া! মিত্রাবরুণ দেবতাকে | মধ্যে প্রধান হোতা, যিনি স্লকল প্রকার 
যজন কর, অপবাপর দেবগণকেও যজন | যজ্ঞেই স্তধনীয়, সেই এই মুখ্যদেবতা 

কব, হে আগ্নে! তুমিও আমাদের এই ) অগ্নি, খাত্থিকৃগণ কর্তৃক স্থাপিত হুইয়া- 

গুহকে স্বীয় 'জানিযাই যঞ্জন করি- ছেন১ । ৬ 

তেছ১। ৩ ' | ' ভ্বিশত-সহত্র (ত্রিশলক্ষ), ত্রিংশৎ- ও 

হে অগ্নে! তুমি স্বীয় রথে রথীর | নব (৩০**০৩৯) দেবগণং »ইহীব সপর্ষয। 

ন্যাঘ। দেবহুতম অশ্বদ্রিগকে যৌগ কর, | কবেন, ইহাকে তীাহাঁবা অনেকেই, 
এই সদোমণ্ুপের পূর্ববভাগে হোত্বরূপে | স্বতে প্রোক্ষণ এনং কুশাদিতে ভাস্তুত 
নিবাস কর । ৪১ . কবত: হোতুরূপে নিযুক্তও করেন৩ 1 ৭ 

পরস্পর বিভিন্নরূপাঁৎ ছুইটী কন্যা | ছ্যলোকেব মৃর্ধা (সূর্য্য) রূপে প্রাদুভূ ত 
জগতেব কল্যাণার্থ৪ , পবম্পর বৎমরূপে | এবং প্পৃথিবীর মধ্যে সর্ধ্যাদার পর্যন্ত 
পালিত হইতেছে, একটির অধিকার | ভূমি, সমস্ত নবলোকেন হিতকাবী, আমব, 
কালে* এই স্বধাবান্ হবি+, শুরু আকার | ক্রাস্তদর্শী ও বাযাদি-সর্ধবভূতের মধ্যে 
ধাবণ করেন , অপবের অধিকার কালে৯ | সআ্রাট, অন্মদাদি জনগণের অতিথিবৎ 
স্থবঙ্চারূপে১" দুষ্ট হএন। ৫ আদরণীয, অগ্রিদেবতাকে,_ দেবগণ, 

ভৃগ্ড বংশোৎপন্ন অপ্রবান্ প্রসৃৃতি | সর্বদেবের পান-পাত্র, আন্যরূপে বিবে- 
খধিগণ, যে বনুব্যাপী, বিচিত্ররূপ দেব- | চন] করেনও 1৮ 
তাকে প্রতিমনুষ্যের মঙ্গল কামনায় 

১ উহা ধম* ১৬শ মন্ত্রের পরিবর্তে মস্থিগ্রহ সম্বন্ধে 5 এই মস্তি ৭ম আঅধ্যাষের ৯ম মন্ত্রের পবিবর্তে ণ ইত রি ! বাবহাধ্য ৷ মৈত্র বরুণ গ্রন্থস্থন্ধে ব্যবহার্য । ৃ তি যা রা 
লেদেষশব্দে আর্।াঁবিকৃত দেশ'য়-মানব- 

২ ইহ। খম অধ্যায়ের ১১শ মঞ্ত্রের পনিবর্তে ও / ০ 
*মগুলিই লক্ষা বোধ ছয় । বোধ হয ততকাঁলে এই মিন গ্রহ সম্বন্ধে বাবহার্যয ! টনি রর বর 

০০০৩ জজ বৃ ৰ্ 

« অন্ধকার ও প্রকাশ। ৪ রাতি ও দ্রিবা। ০দেশে ৩০০৩৯ জনা মান্বের ল। 

! 

| 

সপ 

৪ অর্থযৎ এখখবরীয় নিরমে । এতত্বদ্ব।বা। ইহাঁও স্পট প্রক্কাশ পাইতেছে থে 

& দিবা, বাছ্িকে প্রসব ক্ষরিধা বংসবপে । সেকালেও প্রজা গণন প্রথা ভিল। 

পালন কবিতেছে এবং রাজিও সে্রুপ দিবাকে :. ৩ ইহা ৭অ* ১৯ ০ বি আগ্রয়ন গ্রহ 

প্রসব কাবষ! বতসন্থপে প!লন কারতেছে | 

৬ দিবসে | ৭ তেজঃ পদার্থ । ,৮ হৃর্য। 

* রাজে। ১, অপ্ি্বাল] | 

| সন্ধে ব্যবহাধ্য। , 

».. & ইহাই মণ ২১শ মন্ত্র এবং পূর্ব এ ছছলেও 

্রবগ্রহ সম্বন্ধেই ৰ্যবহার্ধ। »*বিশেষ কিছুই লাই, 



8৭৮ যজুর্ষেদ সংহিতা । 

অগ্রিদেবতা বুত্র সমস্তকে অতিশষ তাহাদিগেব তেজ আক্রমণ কব১ । ১২ 

বিনষ্ট কেনে? হবিক্ষাম তিনি, বিবিধ ছে অগ্নে। গম্তীবতম তোমাবেই 
স্ততি সহ সম্যক দণ্ড ও 'আহুতিযুক্ত  আমবা অর্কশোকমন্ত্ৎ “মূহ দ্বাবা স্তুতি 

হত: শুরু আাড1-পস্তাব নপেন১।৯ | কবি, এবং তুমিও আমাঁদেব সেই 
হে অগ্রে। উল্দ, বায়ু ও সমগ্র ত্র স্তনি বাক্য মকল শ্রবণ কধিযা থাক :-_ 

(সুর্ধাগ মগুলের রহিত মধু পান.কর২ শ মনুজশ্রেষ্ঠ দেবগণ, ইন্দ্রের ন্যায ও 

» আনন, প্ণ্রনীয় লাভার্থ যখন অগ্নতে | বায়ুর ন্যাষ তোমাকে বল ও'অন্ন লাভের 

জন্যই জ্রীত কবেন৩। ১৩ শুচি তেজণ নিষিক্ত হুওত: ধুম্যবীরে 

পবিব্যাপ্তড হয, তখঙ্জ উহাই শন্তবীক্ষে হে স্বানুত অগ্নে ! যে যস্তা মঘবাব1, 

৩৩ অহ 

শর্দ, শ্বাধ্য যুবা, অনবদ্য বেত আবাঁবে 
পবিণত হয এবং পুনশ্চ ব্রষ্ট্যাকাবে 

ভূমিকে লেহন কবে ,--অগ্নিদেবতাই এ 
সমস্তেব নিমিন্ত কঁর৭৫ | ১৯ 

হে অগ্নে। বল ও মহণ্ড সৌভাগ্যের 

জন্য তোমাব যশোবাশি উত্তমতা লাভ 

করুক, বজ্মান-দম্পরতীকে ভ্ুনিষম- 

স্থাধী কব এবং যাহাবা শত্রভাব কবে 

টি গু 

তখপি,কেন ঘে.পুনঃস্রুত হইল? টীকাকারগণ 

ইহাব কিছুই শরীমাংলা করেন নাই। 
১ ইহা ৭ী* ৩১শ মন্ত্রের পরিবর্তে এঁত্দ্াঙ্গ গ্রহ 

সন্বন্ধে ব'বহার্যা 

২ ইহা পআ ৩৩শ মন্রর পরিবর্তে বৈশ্বদেৰ গ্রহ 
সন্থ ধু বাবহার্ধা | 

শ গুচি-মন্ত্র পূত ও তেজ-্ম্ঘৃক্ভ । 

৪ শর্ঘ--বলহেতুদক্ষ[ধ্য আরাধ্য, সুব1-্-পীরি- 
পক্ষ অর্থাৎ অন্নাচ্যুৎপাদন সমর্থ, অন বদ্য _অনিন্দ 
নীম, রেতঃ-পর্জন্য | রী 

৫ ইহা, ৭অ০ ৩৫শ মন্ত্রের পক্িবর্তে মকুতবতীর 
, গ্রহ সঙ্গে ব্যবর্ধ্য & 

পবিনুবর্গ ও গে প্রভৃতি পশুপাল'কে 

অন্ন পানাদি প্রদান পুব:পর প্রতিপালন 
ককঝে, দেই বিচক্ষণগণ তোমার প্রিষ 

হউক? 1১৪ , 

হে অগ্নে! মিত্র, অর্ধ্যম! প্রভৃতি 

প্রাতনাবাহ্য দেবগণ এই যজ্ঞে বিস্তৃত 
কুশোপবি উপদ্িষ হউন এবং সেই 

হবিবরবাহী সহযোগী দেবগণেব সহি 
এক মনে হে শ্রুৎকর্ণ» ৷ তুমি আমাদেস 
-৮১৮১ 

৬. 

"১ উহা ৭অৎ ৩৯শ মগের পরিবর্তে দ্বিনীষ নকছু 

তীয় গ্রহ স্ঘন্থে ৰাৰহার্ম। । 

হ্ অর্কস্মু্য তদ্বং শোক "দাপ্ি, মাছ? 

তাদৃখ-মন্ ৷ 

৩ ইছা ৭অ, ৩৯শ মঙ্ের পরিব্ভ মেক গ্রহ 
সম্বন্ধে ব্যুবহাধ্য। 

| »:৪. ফ্তাগৃহস্থমী ও. মখবাল্ুপাররবারাদি- 
পোঁষপোপষোগি ধনশালী। 

€ ইহ] ৮গ্ম* খর মগ্কের পবিশর্ডে কআআদিভা গহ 

সশ্বন্ধে ব্যবহার্ধ্য ৷ 

৬ প্রার্থাদিনগের বাঁকা শ্রবশার্থ বাহার কর্ণ সত 
সংপন্ত বছিসাঁছে। ভ্িনিউ জৎ্কর্ণ। 



২৯ ক 

প্রার্থন। শ্রবণ কর১ । $৫ 

অগ্নি, সমস্ত যজ্ীয বস্তর মধ্যে 
অদিতি২ এবং সমস্ত মানুষ-সন্বন্ধথে 

অতিথি৩; সেই জাতবেদা, দেবগণের অবঃ 
ববণ কবত,» ুমৃন্ডভীকৎ হউন । ১৬ 

সম্যক দাপ্যমান, মহান, অগ্নির" 
গৃইস্বাধী *আঁমবা, যদি, কি রাজ্রে 
কি দিরমে পাপাচরণ ন। করি! সবিভৃ- 

দেবতার শ্রেষ্ঠ কল্যাণকর প্রেরণেই দতত 
বিদ্যমান থাকি, "তাহ! হটুলে দ্বসম্ৃধী 
অবোলাভে অবশ্যই সমর্থ হই । ১৭ 

১৮--২৯ কণিকা । 

ইন্জরস্তৎ নামক দ্বিতীযাহে এতদাদি 
দ্বাদশ কণ্তিকাঁক্মক সপুন্ষশ মন্ত্র পুবোরুক্ 

হইবে-_ 

2১০ 2০১১-০৯ 

৪৯ রা সম অণ তব মন্ত্রে পবিবর্তে এঁ আদিত্য | 

এহ সন্ুন্ধেই ব্যবহার্য । 

২ খগুন শুনা অর্থাৎ অপবাপব বস্তব অভাবেও 

বন্স্তর দ্বারা গতর দিদ্ধ হর কিন্তু অগ্সির অভাবে | 
পাকঘজ্ঞ কোন রুপেই সিদ্ধ হইতে পারে না। 

শ অতিথিবৎ্ পুজ্য, | 

৪ দেবগণের-ধত্িক্গণের। অবঃ-কল্ল্যাণ ঝ 
প্ল্ঘণ ব। অন। 

৫ সুম্পর সুখকর । 

৬ ইহা ৮অ* ৪র্থ মন্ত্রের পরিবর্তে আদিত্য গ্রহ 
সস্বন্ধীষ দবিশ্রয়ণে বাৰহার্যয । 

- ৭ ইহা ৮জ* শষ্ঠ মক্জ্রে পবিষর্ে লাবিত্রগ্রহ 

সন্বদ্ধে বাবহা্য। 

৬২ 

মাধ্যন্দিনী শাখা । 

১ শীলা 1 শাঁিশী লি শী াশিপীস্পীশাশী 

8৭০ 

হে ইন্দ্র! স্তর্ধ্য, আপ্সকলের ন্যাষ 
ও গোসকলের ম্যায় আপ্যায়নুকারী ত্বদীয় 
জরিতৃগণ২ $ সত্য লাভ করুন । বায়ু যে- 

রূপ স্বীয় বাহনে নিয়ুদ্গণের সাহিত্য- 

লাভার্থ প্রবাহিত হএন, তুমিও সেইরূপ 
আগনাদিগকে.প্রাপ্ত হইবার জন্য আনগম্মন 

কর; স্বীয় গতিরূপ ক্রিয়াফলেই৩, 
আমর! বাজলাভে সমর্থ হুইষ্ট | ১ (১৮) 

যজ্ঞের রূপ (ফুল ) প্রদ, গোসকলং 

স্বীয় ছিরগুষে কর্ণদঘষে প্রার্থন! শ্রবণ পূর্বক 
এই মহীতে আগমন করুনও । ২ (১৯) 

অদ্য, সূর্য্যের উদয়াবধি, আমি বেন 
পাপাচরণ করিনাই অতএব ভরসাকরি_- 

যান মিত্র, অর্ধ্ম। ও ভগ নামে প্রসিদ্ধ 

সেই সবিতৃ-দ্রেবত। আমাকে শুতকার্ষ্যেই 

প্রেরণ করিতেছেন৭ । ৩ (২) 
মোম অভিষুত হইলে খত্বিক্গণ উহা 

১ শতধাতুব শ্রীণনাদি বিবিধ অর্থ। 
২ ক্তোতৃগণ । 

ও দেবমাভভূক অন্মদ্দেশে ইত্্দেবের শুতাগমন 

না হইলেই আমর! বাজ (অল্প ও প্টানীয় ) লাভে 

বঞ্চিত্ত হই, ছুর্ডিক্ষ উপস্থিত হয, ইহা প্রসিদ্ধই 
'আছে। 

*. ৪, ইহা ৭অ* ৭ম মন্ত্রে পরিবর্তে এন্রবায়ব 
গ্রহ সম্বন্ধে ব্যবহার্য । 

৬ বুষ্টিধারা সকল। 

৬ ইহাঁও ৭অ* ৮ম মক্জের"পবিবর্তে এজ্বাধব 

গ্রহ সন্বন্ধেই ব্যবহার্ধ্য। 

** ৭ ইহা ৭অ* ৯ম মন্ত্রের পরিবর্তে মৈত্রীবকণ 

গ্রহপ্রস্বন্ধে ব্যবছাঁধ্য। 



৪৮৩ বজবেদ সংহিতা । ৩৩ জং 
পপর 

পাত্রে আপিঞ্চন করেন, (সেই ক্রিয়াফলে) | অতএব 'আমর1 সেই বৃহ দেবতারই 
ইন্দ্র দেবতৃ! দ্যাবাপৃথিবীর শ্রী, অতি গ্ী | আরাধন| করি১ । ৯ (২৪) 
স্বরূপ ও নদ্বীরূপ বৃষতকে১ ধারণ পোষণ 
করেনং। ৪ 

হে ইন্দ্র! আগমন কর,)_-সমস্ত 
সৌম-পর্ব-চ্যত রস পান করত মোদিত 

সপ্তমাধ্যায়ের ১২শ কণ্ডিকাই'এ্লে বৃ হও ,_আমাদেব এই মহাস্ অভীব্টকে 

পৃ্চম মন্ত্র। ৫. 

এবং সপ্ডমাধ্যায়ের ১৬শ কগ্ডিকাই 
এস্থলে ষষ্ঠ মন্ত্র ॥ ৬ (২১) 

চিরস্থিত সেই দ্লেবতাকে বিশ্বনংসাঁব 
ভূষিত করিতেছে, তিনি সেই সমস্ত ভূষণে 
ভূষিত হইয স্ব-প্রকাশেই প্রকাশ পাই- 
তেছেন, সেই বলবান্ ফলবর্াঁ (দবতার 
মহত্নান-_বিশ্বরূপ*, “অস্ত” ইত্যাদি 

চির দিন যথাবস্থিত রহিয়াছে । ৭ (২২) 
এই দ্যাঁবাপুৃথিবী সমস্তই, যে ইন্দ্র 

দেবতার হন্পর কর্ম, বল, মহুতুকীর্তি ও 
নৃযবের সপর্ধ্যঃ করে, তোমরা, সেই 
মোদমান বিশ্বানর বিশ্বত্রষ্তী ইন্দ্রদেব- 

_ তাকে অন্নলাভার্থ অর্চন| কর€ । ৮ (২৩) 

যুবা ইন্দ্রদেবতা যাহাদের খা, 
তাহাদের, শত্ত্রও বহু,--খড়গিও বিশাল, 

রি রিনিতার রনির 
১ বর্ষণর্শীল পঙ্জন্য। 

. ২ ইহা ৭অ০ ১১শ মন্ত্রের পরিবর্তে আঙ্গিন গ্রহ 

সন্বঙ্ধে ব্যবহাধ্য | 

৩ ইহা ৭অ* ১৯শ মন্ত্রের পরিবর্তে আঞ্যণ 
গ্রহ সন্বন্ধে ব্যবহার্য | 

৪ মহিমাকী9নরূপ' পুজা । 
€& ইহা ৭অ০২৪শ মন্ত্রের পরিবর্ডে জর গ্ 

অন্থান্ধ বাবহাস্য 

স্বীয় ওজোব্যাপ্ত কব২। ১০ (২৫) 

বলশাঁলী ইন্দ্র, বৃত্রকেও (যুদ্ধার্থ) 
ববণ কবেন, বহুরূপ তিনি মায়াশবীব 

( অস্ত্র )-দিগকেও বিনষ্ট কবেন, বনের 

মধ্যে, বিভাগকারী* ও কান্তিনাশী 
(তশ্কব)-দিগকে হুনন কবেন এবং 

রাম্য (খষি )-দিগেব বাঁপী৮ আবিষ্কার 

কবেন*। ১১ (২৬) 

হে সাধুপালক ইন্দ্র । ভূমি উৎসাহ- 

পুরহইয। একাকী কোথ। হইতে আমি- 

৯ হা ৭অ” ৩১শ মন্ত্েব পরিবর্তে পন্দাগ্র খ্রুগ 

সহ্বন্ধে ব্যবহাধ্য । 

২ ইহা! এঅ, ৩৩শ মন্ষেব পবিবর্তে বৈশ্দে? 

গ্রহ ন্বন্দে ব্যবহাধ্য। 

৩ সথর্য কিবণেৰ আববণকাবী পজ্জন্যকে | 

3 মেখবৃন্দকে । 

% অন্তরীক্ষস্থ জলের মধ্যে। 
৬ ধারাবপী । 
৭ প্োরঘটাচ্ছন্্ হটলে দিবসের কাঁডি নষ্ট 

হয়। 

৮ রূপকপক্ষে অনুরনাশ-তৃ্টি-জন্য জম জ? 

ধ্ব্ি এবং প্রকৃত পক্ষে মেঘবৃন্দেব গুড়, গুড, 

ধ্বশি। 

৯ ইহা ৭অ* ৩৫শ মন্ত্রের পবিবর্তে মরুত্বতী্ 
1 গ্রহ সনৃন্ধে ব্যবছার্দঃ। 



৩১ কৎং 

তেছ? কোথাই বা যাইতেছ? এবং 

মাধ্যন্দিনী শাখ। । 8৮5 

হে ইন্দ্র। ভুমি মহাঁন্, তোমার যে 
ইহাব হেতুই বাকি? আরও জিজ্ঞাস্য-_| ধিষণ! স্তোতৃবর্গেব জন্য ব্ক্তই আছে, 
যে, চলিতে চলিতে শুভবাক্যে কিই বা 

বলিতেছ * হে হরিনামক অশ্ববান্ ইন্দ্র ৷ 

তাহা আমাদিগকে. বল, যেহেতু আমব। 
তোমারই১ | ১২ 

সগ্ডমাধ্যাযের ৪*শ কগ্ডিকাই এস্থলে 
ভ্রযোদশ মন্ত্র । ১৩ 
৪ হয কণ্ডিকাই এস্থলে 

চতুর্দশ মন্ত্র 

ঠা ৩য কণ্ডিকাই “এস্থলৈ 
পঞ্চদশ মন্ত্রঃ | ৯৫ (২৭) 

হে,ইন্দ্র! যে মানবগ্ণ গোমান্ 
অন্নঃ কর্তন কবেন এবহ ধাহারা এক- 

বাঁবও এই বন্ুপুত্রা, সহত্রধাবা, বৃহতী, 
মহী হইতে রাজন্ব দ্রোহন কবেন৭ , 
তাহাব! সকলেই” তোমাৰ মহিমু] কীর্ভন 
করেনন । ১৬ (২৮) 

॥ 
টি 

১ ই! থঅণ ৩৬শ মন্ত্রের পরিবর্তে ছি 

মরুত্বতীষ গ্রছ সম্বন্ধে ব্যবহার । [ সম্বন্ধে ব্যবহার্য্য । 

২ ইহা ৭অ* ৩৭শ মন্্পেব পরিবর্তে মাহেন্দ্র গ্রহ 

৩,৪ এই ছুইটী ৮অণ ২ম ও ৩ষ মস্তেব পবিবর্তে 

আদিত্য গ্রহ সন্ৃন্ধে ব্যবহার্ধা । 

€ গো শবে এ স্থলে জল অতএব আগ্র” ভূমিস্থ 
ধ্যান্যাদি ৬ কৃষকগণ । ৭ বাজাঁবা। 

৮ টির ফশাফল, কৃষক এবং বাঁজীবাই বিশেষ 
বুঝিতে পারেন, ভিক্ষোপজীবী ব্রাঙ্গণ জাতির পক্ষে 

ছুভিক্ষ হুভিক্ষ উভষই প্রীষ তুল্য । 

৯ ইহ ৮অণ হর্থ মন্ত্রের পরিবর্তে শাদিত্য গ্রহ 

পশ্বদ্ধী দখিশ্রয্নণে ব্যব্থার্য্য । 
ৃ 

সেই মহতী, কৃপা বুদ্ধি আমি আহরণ 

কবিতে প্রবৃত্ত হইযাঁছি। কি উৎসবে, কি 

বাঁজাদশাদি বিপদে, সর্ধবন্রই, দেবগণ 
»সেই' শক্রুপারাতবকারী ইন্জ্রদেবতাকেষ্ট 
বলপূর্ববক অনুমোদন € স্ততি ) করেন । 

১৭ (২৯) 

৩৪--৪৩ কণ্তিকা। 

সূরধ্যস্তং নামক তৃতীযাহে এতদাদি 
চতুর্দশ কণ্িকাত্মক সপ্তদশ মন্ত্র পুরো" 
রুক হইবে__ 

যে বিভ্রাট্ৎ দেবতা পরমাত্ম-কর্তৃক 

বায়ুবেগে সতত চালিত হওতঃ প্রজা- 

বর্গকে বক্ষা কবিতেছেন,_ পোষণ করি- 

তেছেন এবং বন্ধ! বিবাজমান রহিয়া- 
ছেন, তিনি অদ্য এই স্মধুব সস্ধিক * 

সোমবস পান করুন এবুং যজ্ঞপত্ভিকে 

অকুঁটিল আয়ু প্রদান করুন€ | ১ ত্* 
কেতু দেবতাবা* , সেই জাতবেদা 

লিন নিবি ১ 

১ ইচ্ছা ৮অন ৬ষ্ঠ মস্ত্রেব পরিবর্তে সাবিত্র গ্রহ 

বন্ধ ব্যবহার্য । নু 
হ ধিশেষদীখ্রিমান, হুযা। * | পাইচ্জেছে। 

৩ এই মন্ত্রে হুরধ্যমগুলেব গতি স্পষ্টই প্রকাণ 
৪ চক্র, নক্ষত্রাদি জ্যোতিত্ধপে 

*+ ৫ ইহা ৭অণ “ম মঙ্্রেব পরিবর্তে 
গ্রহ লহ্বন্ধে ব্যবহার্য । 

০৬ কেতু শকে জ্যাঁতিঃ অতএব এ* স্থলে ত্রহ্ধ- 

পক্দ্রবাধব 



চু 

রা 

৪৮ 

সূর্য্য দেবতাকে বিশ্বসংসাবের দর্শনক্রিয়া! 
সম্পাদনার্থ » উর্ধভাগে সতত বহন 
ফরিতেছেন২ । ২ (৩১) 

হে পীবক বরুণ দেব ! তুমি এই 
চক্ষুদ্ারাঃ এই পতনশীল সমস্ত চরাচরকে 
সতত দর্শন করিতেছৎ 1৩ (৩২) 

এই ধ্যকান্তিরূপ রথে আরূঢ় হইয়া 

দৈব অধ্বুুছয়ও আগমন করেন, তাহা 
দেব আগমনে এই যজ্ঞ মধুসিক্ত 
হয়৬,৭ 1 ৪ 

সপুমাধ্যাষের দ্বাদশ কপ্ডিকাই এস্ছলে 
পঞ্জম মন্ত্র ৫ 

সপ্তমাধ্যায়ের ত্রয়োদশ কগ্ডিকাই 
এস্থলে ষষ্ঠ মন্ত্র । ৬ 

জ্যোভিই গ্রাহ্য এবং সেই: জ্যোতিঃ যেহেতু অনীম 
সেই জন্যই বহুবচন প্রযুক্ত হুইযাছে । 

১ অর্থাৎ আলোকের জন্য৷ 

২ ইহা ৭অ০ ৮ম মন্ত্রের পরিবর্তে এঁন্্রবাঁয়ৰ 
গ্রহ সঘদ্ধেই ব্যবহার্য্য। 

বজর্বেদ সংহিতা । ৩৩ অং 

সগ্ডমাধ্যায়ের ছিচত্বাবিংশ কগ্ডিকাই 
এস্ছলে সপ্তম মন্ত্র 1 ৭ (৩৩) 

বিশ্বহিতকব সাঁবত! দেবতা প্রতিদিন 

স্থনিয়মে উদ্দিত হওতঃ: এই যজ্ঞেৎ 
*অন্নোৎপাদনে৩ প্রশংসা স্লাভ করুন 
এবং হে আমাহদর যুবগণ । ইহীঁব উদষে 
স্বন্ব কর্তব্য কার্ষ্যেৎ বুদ্ধিচালনা, পুর্ববক 

বিশ্ব জগৎকে আমোদিতং করঙ । ৮ (৩৪) 

হে বৃত্রহন্৭ , ইন্দ্র” ,সূর্ধ্য ! তুমি 
যে. কোন প্রদেশে উদ্িত হইতেছ, তৎ 

সমস্তই তোমাঁব অধীন৯,১। ৯ (৩৫) 

১ ইছ। ৭অ* ১নশ মন্ত্রেব পরিবর্তেআগ্রয়ণ গর হ 
সন্বন্ধে বাবহার্য্য ( 

২ স্ছষ্টিযজ্ঞে। 

৩ রবি খন্দ প্রত্ততিব উৎপত্তি বিষশে , এই 

জন্যই হিন্দী ভাষায় প্রবাদ আছে ঘে “'রবি রা 
কে হাথ ।” 

৪ হলচালনাদিতে । 

& শন্যাছ্যৎপাদনাদি দ্বার! দেশে তুভিক্ষান্দি 

৩ সমস্ত রক্গাওকে হিলি চ্্ীয় জ্যোঁ্িতে | সম্পাদন পুরঃপর | 
আবৃত রাঁখিয়র্ডেন-পরবক্গ এ ইহ! ৭অ* ১৪শ মঞ্ক্রের পরিবর্তে গ্রবগ্রা্ 

৪ এতাবতা! হৃর্ধযকে তদীয চগ্ষুরূপে স্ততি০করা ] সন্বন্কে,ব্যেবহাধ্য | 

ছইল | 

৫. ইহা ৭অ, নম মন্ত্রের পবিবর্তে মৈত্রাবকণ * 
এ্ৰাহ সমৃদ্ধ ব্যবহাধ্য" ! 

৭ এ গ্ছলে বৃত্রশর্ধে অন্ধকার | 

৮ পরশবর্যবান, | 

,৯ অর্থাৎ সৌর জগত সমস্ত সর্ব্থ! শৃর্ধেযের 
৬ অর্থাৎ, হুর্য্যেষ গতি অনুসাঁবে দিবা রাত্রি | আশ্রিতঃ, হুর্ধ্যই এ জগতের হর্ত। কর্তী বিধাঁত। , 

ব্যবস্থা সম্পন্ন হওয়াতে ই অগ্নিষ্টোমাদি জ্তই হউক | ঈশ্বর এ জগতের শাসন ভার ইহার হুস্তেই অপূর্ণ 
বা স্থষ্টিরূপ এই মহাষঙ্ই ছউক সমস্ত স্ুমপুব হয়, হি । 

৭ ইহা গ৮ ১১শ মন্ত্রের পবিবর্তে আখিন গ্রহ 
গপ্বন্ধে বাবহার্মা। 

১০ ইহা ৭অ* ৩৯শ নত্্ের পরিবর্তে পরন্মাঞ্ গ্রহ 

4 সম্বন্ধে ব্যবহাধ্য ৷ 



৪০ কৎ মাধ্যন্দিনী শাখা। ৪৮৩ 

হে সূর্য্য! নতোবক্মচারী তুমিই | কারণ, তিনিই এ পৃথিবীর এক দিকে 

বিশ্বনংপাবের দর্শক, যেহেতু তুমিই ' শুরু (আলোক) করেন এবং তাহারই 

আলোকের আবিষ্র্তা,_-এই বিশ্ব চবাচর | অপরদিকে কৃষ্ণ (অন্ধকার ) করেন১। 

ত্বদীয় আলোকেই আলোকবান্ দৃ্ট হই- । ১২ (৩৮) 

তেছে১। ১৮ (৩৩) ৃ হে সুধূ্যু । তুমি সত্যই মহান্ং , হে 

/ সূরধ্যদেবের তাহাই দবত্ব ও তাহাই“ আদিত্য,। তুমি দত্যই মহান্ত + হে”দে'ব। 

মহত্ব যে স্থয়ং মধ্যে থাকিযা স্বীয় আক- | ভূমি* সত্যই মহান্ঃ , মহৎগ্বরূপে বিদ্য- 

ণে এই স্থবিস্তুত গ্রহমগুলকে ন্বস্বকক্ষে | মান তোমার মহিমা, সকলে সত্যই 

নিষমিত রাখিয়াছেন , তিনি যখনই স্থীয় | কীর্তন করেং। ১৩ (৩৯) 

বথে হবিগণকে যোজনা রবেনং » তখনই | হে সুষ্ধ্য! তোমার প্রসাদদে অন্ন 

রাত্রি ্বীয় সীমন্তে বস্তাচ্ছাদন করেও । | পমুৎপন্ন হুয অতএব তুমি সত্যই মহান্, 

১১ (৩৭) হে দেব! তুমি এককালে বহছুদেশে 

এই মিত্র ও বরুণ, প্রেবতাঁর যে । উদ্দিত হন অতএব ভুমি সত্যই মহান, 

বিভিন্ন রূপ (শুরু ও কৃ) দৃষ হয়, | তুমি মাহাত্ম্য প্রভাবে” এককালে সর্বব- 

ছ্যুলোকের ক্রোড়ে স্থিত সূর্ধ্যই ইহার দেশব্যাপী অদাভ্য" জ্যোতি বিস্তার 
ডিলার ভিডি 

রিনার 2 পবিবন্তে দ্বিতী়্ 

১ ইহ! ৭অ* ৩৩শ মন্ত্রের পরিবর্তে বৈশবদেব | মকত্বতীয গ্রহ লম্বন্ে ব্যবহাদ | 

গ্রহ সব্দ্ধে ব্যবহণর্য্য | ২ গেহেতু তুমি সুষর্য সন্বোধনের বোধ্য *অত এব৯ 

» বথেঞুবংহণেলগণন বিষবে , ছবিগণশ, | মহান্_ হৃ্ঘ্য অর্থাৎ জগত প্রেরক, অর্থাৎ, হৃর্ষেণা- 

কিববপ শ্রশগ, অর্থাৎ ঘখনই পূর্বদিকে কিব] , দবই,সকলে স্ স্ব কার্যে প্রবৃত্ত হয এবং িশক্য- 

ছট। প্রদণশাবন্ত কবেন? | গ্রযুক্ত জাডাও অপসারিত হয় একং অঙ্ক,বাছাদ্গ- 

৩ অকণোদয কালেই রাত্রি (ঘ্রেম্টা টানেন ) মনের কারণও হৃষ্যই প্রসিদ্ধ ॥ 

প্রচ্ছন্ন হএন অর্থাৎ হৃর্য্যালোকে সমস্ত ধ্বাস্তই দূর ও যেহেতু তুমি আদিত্য অর্থাৎ রসাকর্ষণকারা | 

হু ৯ যেহেতু তৃমি দেব অর্থাৎ জগতের মধ্যে প্রধান 

৪ ইহা ৭অ০ ৩৫শ মন্ত্রের পরিবত্তে অকত্বতীয় | ছাতিমান* ঘাহার ছ্যতিতে চক্র হ্যাতিমান্ত, ॥ 

গ্রহ সগন্ধে বাবহার্ধ্য । & থঅণ ৩*শ মন্ত্রের পরিবর্তে মাহেন্্র গ্রহ 

৫ মিত্র-্্দিবস, বরুণ-রজনি |! দিবসে সমস্ত | লব্বন্ধে ব্যবহার্য | 

কন্তব্য কার্ধেযর অনুষ্ঠান করিতে পারা গায় এই ৬ এস্ছলে মহীধন--প্্টয মাহা ত্ব্যেঃ বলিয়াছেন 

জন্য দিবপক্কে নিত্র অর্থাৎ বন্ধু বল! যায এবং বজ- কিন্ত ন্হষ্িকর্তার হাড়ি নিরম-মাহাত্ম্ে' এুইবপ 

নে অন্ধকারে আবৃত থাকিতে জ্ছর এই জন্যই | অর্থহইলে অপ্গেক্ষাকত ভাঁলহয়। 

জনিকে বরুণ অর্থ।ৎ আবল্পণকীরী বলা ঘাঁফ ৭ অর্থাৎ প্রতিযোগী স্পগ্রতসবদ্দীশ ন্য। 



৪৮৪ 

করত: প্রাণিমাত্রেরই হিতকারী স্বরূপে 
সমস্ত দেবগের৯* অগ্রে প্রকাশ পাইষ! 

থাক৩। ১৪ (৪০) 

আমর! এই সূর্ধ্যকে আশ্রয় কবিয়াই 
যেন বিশ্বাধিপতি পরম পিত্বীাব বিষয় 
ভৌঁপে সমর্থ হই, তৎস্যষ্ট বা ত্ৃস্থজ্য- 
'মান সমস্ত সম্পন্ভিতেই যেন বলপ্ুর্ববক 

স্ব স্ব প্রাপ্য তাঁগ অধিকার কৃবিয়! 

থাঁকিও ॥ ১৫ (৪১) 

অদ্য সূর্ধ্য-কির সকল উদ্দিত হইষ! 
আমাদিগকে পাপ ও লোনাপবাদ হইতে 

বিধুক্ত করুন৫__শিত্র, করুণ, অদিতি, 

সিদ্ধ, পৃথিবী ও দ্যেঁ দেবতাবা৷ আমাদের 
এই প্রার্থনাটি অনুমোদিত করুনশ। | 
১৬ (৪২) 

স্পা পপ াপসপিপাপাপসপা পেস 

১ চবাচবেব | 

৭ অর্থাৎ যেকেছ মে কোন প্রহ্দশ হইতে 

ধূষধ্যকে দেখে, সে সেই স্থান হইতে লন্মুখেই 
দেখিতে পায়। 

৬ 

যজুর্ধেদ সংহিতা । ৩৩ তং 

হিরগ্নয় রথে আরূঢ সবিতা দেবতা, 
কৃষ্ণবর্ণ অন্তরীক্ষ পথে পুনঃ পুনরাবর্ভন- 

ক্রমে অমর্ত্য ও মর্ভ্য তাবৎ চবাঁচরকে স্ব স্ব 
কার্ষে নিবি করত: ভূবনসকল পর্য্যা- 
লোচন করিতে কবিতে সতত গমন 

করিতেছেন১ । ৯৭ (৪৩) 

৪৪--৫৪ কণ্ডিক!। 

বৈশ্বদেবস্তৎ নামক চতূরথাহে এতদাদি 
একাদশ, কগ্ডিকাঃ্সক সপ্তদশ মন্ত্র পুবো- 

রুক হইবে , 

ব্বাত্রির আরন্তে এবং উষ়বোৌদযাবন্তেঃ 
যে স্থলে কুশর্টদ তৃণ সকল ডল ঢল 
লহ লহ রূপে চালিত হইতেছে তাদৃশ 
স্থবম্য স্ত্দীর্ঘ প্রান্তবে (মাঠে) এই 

মনুষ্য নকলের * কল্যাণার্ঘ, রাঁজতুল্য, 

নিয়ুত্বান্ট বায়ু ও পুষাৎ দেবতা সমাগত 

হএন৩ ,৪। ১ (৪৪) 

* উত্তদু, বায়ু, বৃহস্পতি, মিত্র, অগ্সি; 
+৩ ইহা ৮অপ হয মন্ত্রের পরিবর্তে আদিতাগ্রহ পুষা, ভগ, আদিত্যগণ ৪ মরুদ্গণ, 8 

সন্বদ্ধে বাবহার্ধা”। 

৪ এতাবলা আমরা যদিও পবমপিতৃ-বুষষ্বই ৯ ইহা ৮ক্ঘ* নু মন্ত্রের পবিবর্তে সাবিত্র গ্রহ 

ভোগ কবি, তথাপি সুতর্য রসাহাখ্ায অস্পক্ষা করি সম্বন্ধে বাবহার্য্য। 

অর্থযৎ, শুর্ধযাঁভাবে চেহনাশ,ন্য জড়াবস্থ জীবের্ 
বিষষ ভাগ অসম্ভব | ঁ 

২ পুষা শবে শরীর-পোষক সুর্ঘযকিরণ, সূর্ষ্যো- 

দয় ও সুধ্্ত লময়ের দুমি কিবা ভোগে শরাব 

& ইস্ছা ৮অ* ৩য় মন্ত্রের পরিবর্তে দ্বিলীয় আদিত্য | তুস্থ হয নুত্তরাং পুষ্ট হয় 
গ্রহ সম্বন্ধে বাবহছার্য্য € ৩ এভাবত৷ প্রতিদিন প্রাস্তর গমন পূর্বক সাঁষং 

৬ অর্থা্ দ্যা যে সন্ত কাঁ্য করিব, তাহাতে | ও প্রাঁতঃ সনধের সমীরণ ও হৃর্ধ্য কিরণ, স্থাত্থাকাম 
পাঁপর। লোকাপবাদ না হস | 

ইহ*৮অ* ওর্থ মন্ত্রের পরিবর্তে আদিত্য 
" আহ সম্বন্ধীয় দধি-্রণে ব্যবহার্ধ্য | 

*] র্যক্তির পক্ষে উপবিষ্ট হইল । 
৪ ইহা “অ$ ৭ম মন্ত্রের পরিবর্তে এন্রবায়ণ 

গ্রহ সম্বন্ধে ব্যবহার্ধ্য 1 



(০ কৃৎ মাধ্যন্দিনী শাখা। ৪৮৫ 

তাদৃশ প্রান্তরে ও তাঁদৃশ সময়ে সকল- | কাই এ স্থলে নবম নন্ত্র১ | ৯ 
কেই পাওয়া যায়ঃ ॥ ২ (৪৫) 

প্রথমতঃ বরুণ দেবতা রক্ষক হএন 
তদনন্তব মিত্র দেবতাও সমস্ত রক্ষা ক্রিয়া 

মহ জাগ্রতুহএন, এইরূপ পর্যায় ক্রুমেৎ 

উভযেই আমাদেব কল্যাণ সাধন করেন, 

৩(৪৬) « 

হে ইন্দ্র! হে বিষ্ঞো। হে মরুদ্গণ। 
হে অশ্বিদ্য । ' তোমবাড আমাদের 
সাজাত্য-মধ্যে সমাগত হও৪,৫1.৪ 

সপ্তমাধ্যাধের দ্বাদশু কণ্চিকাই এ 
স্থলে পঞ্চম মন্ত্র । ৫ 

সন্খমাধ্যাষেব ত্রয়োদশ কণ্ডিকাই 
এ স্থলে বষ্ঠ মন্ত্র। ৬ 

সপ্তমাধ্যাযেদ উনবিংশ কথ্ডিকাই এ 
স্থলে সপ্তম মন্ত্র। ৭ * 

এই ত্রধস্ত্রিংশ অধ্যাযেব চতুস্ত্রিংশ 
কণ্ডিকাই এ স্থলে অষম মন্ত্র । ৮ 

৮ শি শিক শিিশীশীশিপীট। স্পেস 

এই ত্রযস্ত্রিংশ অধ্যায়ের দশম কণ্ডি- : 

সপ্তম অধ্যায়ের ত্রয়স্ত্িঙশ কণ্ডিকাই 

এ স্থলে দশম মন্ত্র। ১০ (৪৭) 

আগ্নি, ইন্দ্র, 'বরুণ, মিত্র, মকদৃগণ, 
বিষ, অশ্থিষ, গ্রাত্রয২ পুা, ভগ ও সব- 
স্বতী দেবতাবা আমাদিগকে সেবন ক্ষকীন, 
ভীহ্বদের প্রসাদে আমর! যেন বলিষ্ঠ' 

হই৩,। ১১ (৪৮) 

ইন্দ্র, অগ্নি, শিত্র, বরুণ, অদিতি, 

অন্তবীক্ষণ গৃথিবী, দ্যা, মরুদ্গণ, পর্ববত- 

রাজি, জ্বলনউ্ঘ, বিষণ, পুষা, ব্রহ্মণস্পতি 
ও ভগ দেবতাকে এবং ভীহাদেব ঈক- 

লেবই সবিত।, (প্রেবক) প্রশংদিত 

পবম দেবতাকে আজম বক্ষার্থ আহ্বান 

কবি । ১২ (৪৯) 

বৃত্রহত্যাব্যাপাঁবে বণাহবানে৬ এঁক- 

মত্যে প্রীতি পূর্বক সমবাখিত, রুদ্রণ, 

পর্বত” ইন্দ্রজ্যেন্৯৯ মেহন১* দেবতার» 

আমার্দিগকে পালন করুন। , * | 
পাপ মিসির উরি 

১ ইহখ ৭অ* ৩১শ মন্ত্রের পরিধর্তে ন্দাগ্ন গ্রহ 

১ ইহাও ৭জ০ ৮ম মন্ত্রে পরিবর্তে ্রবাধৰ 15512 ইডা, ভারতা ও সরস্থতী ' 
গুহ সঙ্গকেত বাবহাধ্য | 

১ অর্থাৎ বাত্রিব পন্ধর দিবা ও দিব।ব পরে রাত্রি 

৩ ইহ ৭আ* ৯ম মন্ত্রে পরিবর্তে উদত্রাবকৃণ 
গুহ অহ্বন্ধে বাবহার্ধয ! | 

৪ অর্থাৎ তোমরাও আমাদের সমান জাতি 

( হ্থষ্ট ) বলিবা আপনাদিগকে স্বীকার কর এতাবত। 

পবস্পরের উপকার্ধেপকারক ভাব দৃটীক্কৃত হউক । 
& ইছা গম" ১১শ মন্ত্রের পবিক্র্ভে আখিন গ্রহ 

নশ্দ্ধে ব্যবহার্য । 

৩ ইহা ৭অ* ৩৫শ মন্ত্রের পবিবর্তে 

গ্রহ সনবদ্ধে ব্যবহার্ধ্য। 

পট ইহ! ৭অ০ ৩৬শ মন্ত্রেব পারিবর্তে স্বিজব মক- 

ত্বতীয় গ্রহ সম্বন্ধে ব্যবহার্য | 

৫ মেঘের উপবি মেঘ খন্ধণ ক্রিয়! কালে । 

৯ ৩ মেত্ব-গর্জনে অর্থা* বত নির্ধোষে | 

৭ রোদন ্বতাব|। ৮ পর্ব পব্ব-বিশ্জ্ট। 

এ খাহাদের মধ্যে ইল্জই প্রধান । * 

১* লেচনকারী মেঘ। 

তে মরুত্বতীষ 



৪৮৬ 

আমরা, ধন উপার্জিত হইলে, 
হবি: প্রদানপুর্ববক ত্বাহাদেব শবীর বৃদ্ধি 
করিয়া থাঁকি১ এবং শংসন ও স্বনং উভ 

য়ই করিয়া থাকি । ১৩ (৫০) 
ছে দেবগণ! আমর! ভ্বয়ে আকুল 

হইয়া" তোমাদের, হুদ্য বস্তুর জুপব্যয়ও 
'করিতে পারি অতএব অদ্য তোমব! 

বাজ্তিক-ত্রীত। রূপে আমাদেব ঘুম্মুথে 

প্রকাশ পাও, নিঃশেখঘ অনিষ্টকাঁবী বুক- 
রূপ পাপ হইতে এবং প্রতিঞ্পাদে অবশ্য- 

স্তাবী কৃপরূপ লোকাপবাদ হইতে 
আমাদিগকে ত্রাণ কর৪। ১৪ (৫১) 

অক্টাদশ অধ্যায়ের একাত্রংশত্ম 
কগ্ডিকাই এ ন্ছলে পঞ্চদশ মন্ত্র । ১৫(৫ 

যে দেবতার! অন্তরীক্ষ স্থাযী, ধাঁহার৷ 
দুস্থ এবং ধাঁহার! অগ্নিজিহ্ব (ভূষ্থ ); 
সমস্ত যজনীয দেবগণই আমার এই 

«আবাহন শ্রবণ করুচন,--এই কুশাসনে 
আমীন হওত: পরিতৃপ্ত হউন । ১৬(৫৩) 
দিছি অর্থ অহতি-জন্য পরমেই উহাদের শ্রী 
পুষ্ট ছয়। 

২ ঙমন্্ ছাঁবা স্বতিকে শংসন ও সাস্তগান 

দ্বাবা স্ততিকে স্তবন কহে । 

ও ইহ1 ৭মঞ ৩৯শ মন্ত্রের পরিবর্তে মাহেন্্ ওহ? 

সন্বদ্ধে ধাবহার্ধ্য । 

৪ ইহা ৮অ+ হয় মন্ত্রের পবিবর্তে আদিতা গ্রহ 

লহন্ধে ব্যবহার্য । ৭ 

৫ ইহা ৮ম* ৩ষ মন্ত্রে পক্গিবর্তে দ্িতী় 
আদি গ্রহ সম্বন্ধে ব্যবহাধ্য । 

৬ ইহ! চঅ০ ৪র্ঘ মন্ত্রের পরিবর্তে আদিত্য প্র | এ 
একজন বিখ্যাতনামা! হইতে পারে। 'সন্বদ্ধি দি শ্রেবণে ক্বহার্য্য। 

ষজুর্ধেদ সংহিতা । ৩৩ অহ 

হে জগত্প্রসবিত:! তুমি যজ্জীষ 
দেবগণকে অমৃত নামক উৎকৃষ্ট প্রথম 
ভাগে অধিকারী কর, অপর মনুষ্যগণকে 
তদপেক্ষা ন্যুন-মহিম জীবিত নামক 

,অবূশিব্ ভাগে আচ্ছন্ন করিত্বা থাক১,২ । 
১৭ (৫৪) 

সপ পপ 

৫৫--৬৯ কণ্ডতিক। 

এতদাঁদি পঞ্চদশ কণ্ডিকাত্মক সপ্তদশ 

মন্ত্রও০ পুরোরুকৃ৪-- * 

* হে' প্রয়জ্যো,* তৃমি ঢ্যতদ্যাম,» নি- 
যুত,৭ পত্যমান;” কবিন হইয়া স্বীয় বৃহতী 
মনীষার প্রভাবে ব্রহত্রয়ি,১* বিশ্ববাবণ১ 

১ এ মন্ধ্রে দেব শবে ছুতিদান্ উপীসকমগ্ডলি 

এবং মনুষ্য শবে তদভিরিক্ত উপণসনাহীন মাঁনৰ- 

মণ্ডলি ৷ উপাসকগ? অযৃনত্ব লাভ কবে এবং শিশ্বো- 

দর গরাঁষণ জনগণ কেবল জীব্তিমাত্র থাকে । 

২ ই! ৮অ* ৬ষ্ঠ মন্ত্রের পরি বর্তে সাবিত্রগ্রহ 

সম্বন্ধে ব্যবহ হণ্ধ্য ) 

*০ এ সপ্তদশ মনও পর্ব পুর্ব্বব সপ্মাধ্যাবীধ 
সণ্তমাদি মন্ত্রের পবিণর্ভে, ঘথাক্রেনে, এজ্রবায়বাদি 

গ্রহ সম্বন্ধে ব্যবহাধ্য । 

্ দিও ষানদিবসের পুবোকক্? ইহা স্পইউন: 

টু বিধা্ননাই, ভথাশি ক্রমানুরো7র এগুলি পঞ্চম 

হের হইতে পারে । 

* ৫ প্রইজ্য অর্থাৎ ঈশ্বর কর্তৃক কার্ধ্যে নিষোজ্য | 
৬ দীত্তিগামী,। . ৭ কার্ধ্য নিবিষ্টাচন্ত। 

৮ শরীরপাত পর্য্যস্ত সঙ্গপ্পান্। ৯ ত্রাত্তদর্শ 
১* যাহা বাবহাব করিতে জানিলে বিপুল ধন 

উপাক্র্দত “হইতেপাবে ! 

১১ যাহা ব্যথহার করিতে জাঁনিলে বিশ্বদংনারে 



৬১ ক 

করিতে যঘজনেচ্ছা কর২ । ১ (৫৫) 

হে প্রয়জ্যো | বিদ্যমান, ইন্দ্র ও বায়ু, 
ইহারা তোমাদেব অন্নকারী হইয়া বুদ্ধিতে 
নীত হউন ।, হে ইন্দ্রও বায়ে! বে, 

হেতু ইহীবা তোমাদিগকে ব্যবহার" 

করিতে ইচ্ছ। কৰিতেছে৩। ২ (৫৬) 

যাহাতে পবিত্র কার্ধয অনুষ্ঠিত হয, 
ঈদৃণ দিবসকে এবং বাহাতে পাপ কার্য 

ভাচবিত না হয়) ঈদৃশ বজনিকে, আবা- 
হন কবি । হে দিবন রজনি। তোর্মবা 

আমার বুদ্ধি বৃত্তিকে পুজনীয কবঃ । ৩ (৫৭) 
দর্শনীয,€ যুবব্যক্তির ব্যবহাবোপযুক্ত, 

বিবিধ সত্য পদার্থ, ( ঈশ্ববকর্তৃক) বিস্তুত 
কুশাদি তৃণ প্রা প্রসূতি হইয়াছে; 
তৎসমস্তই এই কুদ্রবন্থে? বিস্তু ত রহি- 
য়াছে। ৪ 

সপ্তমধ্যায়েব দ্বাদশ 
স্কুলে পঞ্চম মন্ত্র ৫ 

কম্তিকাই এ 

১ যাহ! রর্থেব মধো পূরিত হউন! বথচালক হষ। 

২ অর্থাৎ বাঘুকে কি কি-রূপে ব্যবস্থার কব! যাধ 

শিক্ষা কর) 

৩ অতএৰ ইহাদের শ্ুদ্ধিতে নীত হও । 

৪ দিবস বজনি যদ্দি পুণ্য কাষ্যে আুন্তিবাহিভ 

হয়, তাহাহইঈলে পাপাঁভাবে হুতবাং বুদ্ধি উত্রুষ্টা! 
হয! 

৫ বিজ্ঞান-শান্ধ্ীব পরীক্ষায় 

৬ অর্থাৎ অপরিমিত ও অপ্পায়াসলভয । 
৭ তভ্তবীক্ষে ॥ 

৬ও 

মাধ্যন্দিনী শীখা। 

রথপ্রা৯ কবি বারুদেবতার সহিত সন্বুন্ধ ' 

৪৮৭ 

সপ্ুমাধ্যায়ের ত্রয়োদশ কণ্ডিকাই' 

এ স্থলে ষষ্ঠ মন্ত্র । ৬ (৫৮) , 

অগ্দ্রির “এক একটি মুখ্য হুন্দর পথ, 
ঈশ্বর শ্জন করিয়াছেন; উক্ত পথে 

অনেকানেক অক্ষষ পদার্থ 'লাভ কর! 
যায়,_ এইবপ প্রবাদও আছে , -ফেই 
পথগুলি কেহ বদি অবগত হইতে পারে ' 
তাহ! হইলে কান্তিবুক্ত, পূজনীয়, প্রাচীন, 

মহৎ, অন্ন, স্বীয় স্প্রে উপনীত করিতে 
পারে১। ৪ ৫ ৯) 

বিশ্বনর-হিতকাঁরী অগ্রি-ব্যতিরেকে 

অপর কেহই স্পশ ক্রিয়া অবগত নহ্কেন, 
বে ম্পশ ক্রিয়ার গ্রসা্ধে ধাতুদ্রব্যাদি 
বিবিধ আকারে সম্মুখে আগত হইতে 
পারে, অতএব অম্তত দেবগণঃ এই, 

অমর্ত্য বৈশ্বানর কে ক্ষত্রজ্িতিৎ প্রভৃতি 

স্বার্থ-সাধনের জন্য নতত বর্ধিত করেন | 

৮ (৬০) 
আম্ববা সংগ্রামের উপযোগী, উগ্র, 

১ অর্থাৎ গিরি পৃষ্ঠ অন্বেষণে বর্থমূল্য বন্ধু ওষ- 
ধ্যাদিত পাওয়া খা 

হ বযুাদি। 

৩ বিগলনাদি | যদ্দ্বার! ধাতুতব্যাদির সমস্ত 

অবধৰ বিশ্ব হইযা বিবিধ আকারে পরিণত 

হইতে পারে | 

১ বুদ্ধিমান্ মানবগণ । 
€ ক্ষত্রজিডিল্-যুদ্ধদর়্ে। অর্থাৎ এই অগ্নির 

কপণশক্তি প্রভাবেই লৌহ ফলকাদি শিন্মীণ শুর 

) আৰ ফুন্ধভঘাদি করাযা। 



৪৮৮ 

ইন্দ্রাগ্রী, যুগদেবকে আহ্বান করি, শাহানা 
ঈদৃশ অবচ্থায় আমাদিগকে হ্বখী করুন । 
৯ (৬১) 

হে নৃগণ ! তোমর!, বাহাদ্বার দ্বেব- 

গণের যজনেচ্ছা! সম্পন্ন করা যায় ঈদৃশ, 

এই, পবমান, ইন্ডুরৎ উদ্দেশে উপগান 
'কর। ১০ (৬২) ] রর 

হে মঘবন্ ! যে বিপ্রগণ, তোমাকে 
অহিহননেত স্তবন কৰ্কবনঃ হে হরিবন্! 

বাহার তোমাকে শান্বরেও ভ্প্নন করেন, 

হারা গবিষ্টিতে* স্তবন করেন, ধাহারা 
সর্বদা সর্ববকারধ্যেই তোমাকে অনুমোদন 
করেন; হে ইন্দ্র! (তাহাবাই ঘোমরস 
প্রদান করিতেছেন ) মরুদ্গণের সহিত 

সগণ হইয়। সোষ পান কর। ১১ (৬৩) 

বলের জন্য এবং বেগের জন্য উগ্র 

বলিয়! বিখ্যাত, স্থগন্তীর, ওজন্বীতম, 

তা্মি। 'এতাবতা তদানীং রণক্ষেত্রে টবছ্যতন্সিও 

ব্যবহৃত হইত |, 

২ সোম। 

৩ অর্থাৎ অহিহনন কাঁধ্য লক্ষ্য করিয়া /*অহি- 
হনন-স্্অহিনামক অন্র-হনন, প্রর্লুতপক্ষে-_অহি' 
শব্দে মেঘ। 

৪ অর্থাৎ শাস্বর কার্ধয লক্ষ্য করিয়া 1 শাম্বর- 

শস্বর় নামক অব লধৃত্ী যুদ্ধ + প্রক্কৃতপক্ষে-কল্যা- 
ঘার্থ হুর্য/কিরণাঁচ্ছাদকস্চমেঘাড়বর 

& পণ্যাহুর কর্তৃক ছৃত গোনজ্েব পুনঃপ্রাপ্তি 
শপ কার্ধা লক্ষ্য করিয়। , প্রকৃতপক্ষে _ গো্রবে' 

| ধানযাদি শা, ততসম্বন্ধী ইঞ্টি-অভিলাঘ। 

যজৰেদ সংহিতা । 

5222552 
১ ইঞ্জের সহিত বিদ্যমান অগ্গি অর্থাৎ টবৈছ্য 

৩৩ অং 

বহুলাভিমান, হে ইন্দ্র! তুমি মাতৃরূপে 
স্বীয়গর্ভে যে বীরকে* ধারণ করত: ধ্বনি 
(পিংহনাদ ) করিতে থাক, পরক্ষণে 

উহ্থাকে প্রদব কর, তাহাতে মরুদ্গণও 

,তোমাকে সাহাব্য করেন। ৯২ (৬৪) 
হে বৃত্রহন্,ইন্দ্র । তুমি মহান্, (অত- 

এব প্রার্থনীষ যে,) মহৎ উতিরং সর্হিত 

আঁমাদেব দেশে আগমন কর । ১৩ (৬৫) 

হে ইন্দ্র? তুমি রণার্গণে সমস্ত স্পদ্ধিত 
শক্রুদিগকে পরাীভব করিযা থাক এবং 

তুম “ছুবাত্মগণেব নাশকাধী ও সাধুগণের 
কল্যাণকাবী” বলিয়া প্রসিদ্ধ অতএব 
অবশ্য বিনাশ্য অমস্ত ছুষটদলকে বিনষ্ট 

কর। ১৪ (৬৬) 

হে ইন্দ্র! মাত। প্রিতা, যেরূপ ক্রোড়ে- 
ধাবমান স্বীয় শিশুকে গ্রহণ করত: সখ 

লাভ করে : এই দ্যাবাপৃথিবীও ত্বরাগত 
ত্বদীয় বল অনুপ্রাপ্ত হওতঃ সেইবপ 

স্থতী হউক? তুমি যে ক্রোধ পূর্বক বৃত্রকে 
বধ করিতেছ, ত্বীী এই যশং- 

শ্রবণে সমস্ত স্পদ্ধাবান্ ব্যক্তি স্বয়ংই 
হতু*হইবে*। ১৫ (৬৭) 

অইটমাধ্যাযের চতুর্থ কণ্ডিকাই এস্থলেব 
যোড়শু মন্ত্র ॥। ১৬ (৬৮) 

হে সবিত:! তুমি অপ্রতিদন্বী, কল্যাণ- 
কর, পালন শক্তির দ্বার! অদ্য আমা- 

১ জল। 

২ উত্ি_্ুক্ষণ, এক্ছলে রক্ষা বুদ্ধি । 

৩ এস্ছালে বল শঞ্ছে বলপ্রমুক্ত বৃষ্টি বুঝিতে হইবে। 



৭৭ ক মাধ্যন্দিনী শাখা । ৪৮৯ 

দেব গৃহ পারপালন কর। ভুমি হিবণ্য- ্রয়ন্ত্রশাধ্যায়ের ত্রয়ন্ত্িংশ কণ্ডিকাই 
জিহব, আমাদিগকে নিত্য নৃতনতৰ স্থখ- | এস্থলে চতুর্থ মন্ত্র ।৪ ৮ 

ভোগের জন্য রক্ষা! কব; কোন পাপাত্বা | সপ্তমাধ্যায়ের দ্বাদশ কগ্ডিকাই এস্বলে 
যেন আমাদিগকে অধীন করিতে না | পঞ্চম মন্ত্র । ৫ 

পাবে» 1 ১৭ (৬১৯) ূ সপ্তমাধ্যাযের ভ্রযোদশ কণ্ডিকাই 

এস্থলে যষ্ঠ মন্ত্র। ৬ (9৩) 
ূ এই দেবতার রশ্মি, কি অধোঁদেশে 

। কি উপরিভাগে কি তির্ধ্যক্ প্রদেশে সর্বব- 
| ত্রই বিতত রহিয়াছে : ইনি রেভোধা১, 

ই'হার অনভ্তু মহিমা" অন্নজীবন অপ- 

৭০--৮৪ কতিকা। 

এতদাদি পঞ্চদশ কগ্কাত্মক সপ্তদশ 

মন্্গ পুবোরকৃঃ 

অধ্বযু্ প্রভৃতি প্রবীর, খাঁত্বিকগণ 

কর্তৃক মধুমান্, শুচি, সৌমরস অভিষুত 
হইযাছে ; হে বাযো ।.নিষুদগাণকে ম্ববথে 
বহন কবত: অত্রাগমন পুর্ঃলব উক্ত অভি- 

যুত সোম।ংশ পান পূর্বক আমোদিত 

হু । ১ (৭০) 

এই ত্রযস্ত্িংশত্তমাধ্যাযেব উনবিংশ 
কণ্ডিকাঁই এস্থলে দ্বিতীষ মন্ত্র । ২ (৭১) 

«  কাবৰযেন গমন।গমনে নিষ্পন্ন, মিত্রা 

বরুণ দেবতাক1১, কার্য্যদক্ষ বঞ্জমানের 

সধস্থ গুহেব* বিষ্ট-নাশক হুউন। ৩ (৭২) 

কৃষ্ট এবং জ্ঞান-জীবন উৎকৃষ্ট । ৭ (৭8) 
অরণীদ্ধষ সঙ্ঘর্ধণে উৎপন্ন এই অগ্নিকে 

ধত্বিকগণ অন্লাভের জন্য পাত্রে ধারণ 

করত", পুরোডাশাদি অন্নপাকার্থ প্রথমত: 
আহবনীয় বেদীতে স্থাপন করেন ; কৰি 
ইনি, বেগবান অশ্বেব ন্যায় দেখিতে 
দেখিতে দ্যাখাঁপৃথিবী ও অন্তবীক্ষ পর্য্যন্ত 
স্বীয প্রভাতে পবিপুর্ণ কবেন ; সেই অগ্মি 

ক্রমে "গাহ্পত্যাদি বেদীতেও জ্বানীত 
হঞন | ৮ (৭৫) % | ৪ 

উকথসযুহ দ্বারা, স্তৃতিবাধ্য দ্বারা এবং 

১ অর্থাৎ আমাদের ক্বাবীনভা হেন কেছ নষ্ট | আল্গ্ুষসমূহ দ্বারা সেই মোদমান বুত্র- 
করিতে না পারে ৷ .হস্তম ( ইন্দ্রায়ী ) দেবদ্ধয়কে অঙ্চন 

২ এগুলিও পূর্বব-পূর্বববৎ সপ্তমাধ্যায়ীয় সপ্ত- |' কর। ৯ (৭৬) 

মাদ্দি মস্ক্ের পরিবর্তে যথাক্রমে, এঁজ্ববাষবা'দ অমৃতপুরুষেব সম্ভতিসকল২ , আসা-, 

গ্রহ সত্ব্ধে ব্যবহার্ধ্য | এগুলি বন্তাঁহেব । গর 
৩ কাব্যদ্য়-্সুষ্য ও চক্র | মিত্রাবরুণ-দ্িবস | ভীরু 

ও রজনি। , * ১ সমস্ত ্ছপ্টিকুদ, বীর্যাশালী। 
৪ সধস্থ শবে যেস্থলে সকলে $একত্র বাস করে | ২২ অমুতপুরুষ-্পরব্রদ্ধ তীহার »সম্ভতি এই 

তর!ং সধস্থুগৃহ-্যজ্ঞমওগপ ২ দৃশ্যাদৃশ্য সমস্ত চরীচর । 



8১০ 
দের প্রার্থন! শ্রবণ করুন,_-তীাহাব! সক- 

লেই আমাদের সুখকারী হউন । ১০ (৭৭) 

মত্ত্যুক্ত মন্ত্র সকল, ও মদীয়া 
দেবার্চা মতি এবং ধাত্বিকগণ এবং মৎ- 
সম্পাদিত সোমাভিষব-সাঁধন অদ্রি 

ই'ছারা সকলেই "আমাকে কল্যণণভাজন 
করুন , আমরা আশাকবি__যে, যে সকল 
দেবতাঁকে কামন। করি। £হবি ( অশ্ব' )-দ্বষ 

তাহাদিগকে [আমাদের উক্থে (যজ্ছে) 
সশ্বদ্ধ কবাইবার জন্য বহন কবিতে 
পারেন। ১১ (৭৮) 

হে এশরধ্যবন । মস্ত দেবতাঁই 
তোমাঅপেক্ষা অনুভ্তম, তুমিই সর্ধদোভম, 

তোমার সদৃশ সর্বজ্ঞ কেহই নে; হে। 

অতিরদ্ধ! তুমি যে সমস্ত কাঁধ্য কবি 
তেছ ও কবিবে, এ সমস্ত ্ 

সক্ষম, কেহই নাই, কেহ ছিলও 
না। ১ (৭৯) 

« তিনিই১ একমাত্র ত্রিভুবনে জেন ূ 

আছেন, বাহ! হইতে এই উগ্র তেজাধন» 
উৎপন্ন হইয়াছেন, যিনি উৎপন্ন হইম্ভাই | 

তদবধি শক্র-বধ কার্ধ্যে নিযুক্ত বহিঘাঁ- রন 

ছেন, ক্লাহাঁকে রক্ষণ-স্বভাব€ সমস্ত ক্লেব- রি 
সা শিনশিপস্দ ০ ৮ লি 

১ পবব্রঙ্গউ । 

২ সূর্য্য । 

৩ আলোকের শতু অন্ধকার পুত্রাং ইহার ” 
নম ধবাস্তারি তিমোনৎ। প্রভৃতি প্রসিদ্ধ 

£ প্বনাছি। তু 

যজর্বেদ সংহিতা । 

| ৮*ছে সবিত ! 

শাশাপশ পাপা 

৩৩ অৎ 

গণই১ অনুমোদন কবেন। ১৩ (৮০) 

হে বহুবিধ-ধন ! আমাঁব এই বাক্য- 
সকল তোমাৰ তৃষ্টিকব হউক । পাঁবক- 
বর্ণ, শুচি, বিপশ্চিদ্গণও এই বাঁক্য- 

,স্তবেমের দ্বাবাই তোমাকে স্তরতি করেন । 

১৪ (৮১) * 

কি আঁর্য্য, কি দাস ;কি আজ্ঞা পালক, 

কি নাস্তিক ;--এই বিশ্ব সমস্তই ধাঁহাঁব 
সম্পত্তি । ছুন্টদমন াবী, আযুধধাবী, 

সাধু-অস্তর-বিহাক্ধী র্বন্থামী, হে দেব। 

তোঁমাতেই এ বিশ্ব সম্পতভি শোভ। পা । 

১৫ (৬৮২) 

এই পবম পুঁকষ খধিগণ-কর্তৃক ধ্যান- 
বলে প্রত্যক্ষীরুত হএন এবং (তাঁহাদের 

হুদযে ) ক্রমেই সমুদ্রের ন্যায প্রথিত 
হইতে থাকেন । ন্তিনি সত্যস্বপ 'ইহখন 

অনন্ত হ্লর্টি বিষষক বল ও মহিমা, জ্ঞানি- 
রাজ্যে সহ সহ্বাব বর্ণিত হয। ১৬(৮ং 

ভূমি অপ্রতিদন্দী; 
কল্যাণকব পালন শক্তিৰ দ্বারা সম্প্রতি 

আমাদের £ গৃহ রক্ষা কব। তুমি হিরণ্যজি হব, 

আমহদিগকে নিত্য ভু হুতনতর সুখভেোগেব 

জন্য বক্ষা কব, কোন পাপাত্বা যেন 

আমাক্ষিগকে অধীন কবিতে ন1! পারে । 

১৭ (৮৪) 

শী এ শা 

১ অর্থাৎ জগত্রেক্ষাব জন্যই যাঁহাবা উতৎ্পা- 

দিত হঈফাছেন। 

২ অর্থ আঁশাছে্ স্বাধীনতা যেন কেহ বিনষ্ট 
হপ্নিতে না পায়ে? 



৮৯ কৎ______ মাধ্যন্দিনী শাখা। ৪৯১ 

৮৫--৯৭ কণিকা । যে ধনী মর্ত, হব্যদর্বন পুর সর দেব- 

এতদাদি ত্রয়োদশ কর্ডিকাঁত্মক সপ্ত- | বজন কার্ষ্যানুষ্ঠঠন পুর্ববক অন্ভীষ্ট সাধনে 

দশ মন্ত্রও পুরোরুক্১__ উদ্যত হইয। মিত্রাবকণ সেবা কবেন১ , 
হে বাঁযো!। আমাদেব এই ভ্যুস্পর্শী | তিনি এই প্রকাবেই২ উক্ত দোষেব৩ উপ- 

যজ্ে, ভালক্নে আগমন কব । পাত্রষধ্যে শমু কবিত্তে পাবেন | ৩ (৮৭) 

প্রবিন্বাশ্রিত এই শুক্লবর্ণ সোঁমবস,* হে.অশ্িদেবদ্ধয 1৪ তোষর! আগণ্সন 
তোমারই *পানার্ধ,, স্তনিয়মে বক্ষা কবি- | কব,এই ষজ্ঞকে অলঙ্কৃত কব, মধুপান' 
যাছি। ১ (৮৫), ূ কব» হে জয লব্বধন-ন্বামিগণ 1 তোমা- 

্ন্দরাহ্বানেব যোগ্য, হে ইন্দ্রবায় | দেব আগমন প্রর্পাদে পৃথিবীতে সৃষ্ট 
দেবদ্ধম 1২ আমুর। তোর্মাদিগকে * এন্থানে হউক, বিশেষতঃ তোম।দেব আগমন দোষে 

সুন্দৰ দর্শনীযণ বূপে' দেখিতে বাঞ্চা | আমি যেন মাবা না যাই।£। ৪ (৮৮) 

কবিএই বহুজনাকীঞ& চ্ছানে আমাদের ব্রহ্মণস্পতি* দেবত। সমাগত হন, 

সর্বব পবিজনই যেন নীরোৌগ ও হথমনা | স্তনৃতা দেঁবীও সমাগতা হউন ১) এবহ 
থ।কেনঃ । ২ (৮৬) দেবগণ৮ আমাদিগকে কীব৯ ১ নর্ধ7৯, 

১ এগুলিও পূর্বৎপূর্বৰৎ অপ্তমাধ্যাধীয অপ্ত- |. _ 
ঙ 

শপ? 

মা্দি মন্ত্রের পরিবর্তে, যথাক্রমে, এ্রধাযবাদি ১ অর্থাৎ দিবস রনি কাঁলদাপূন কবেল | 
সপ 

রহ সম্বন্ধে ব্যবহার্য । ই! নগ্মাহে। ২ হব্যদালাদি দ্বাবাউ অর্থাৎ অগ্িত্তে স্বৃতাদি 
২ অর্থা১ জলবায়ু । উতৈজ্স ও সুগন্ডি জব্যাদি হবন কার্যানুষ্ঠ।নেউ ১ 

৩ অর্থাষ স্থাস্থ্াকর বপে। মর্তাকপ 'কর্ভৃপদে “মী” বিশ্ষেণ থাঁকাষ ধন-সাধা 

৪ বহু জন সম্মাগ স্থানে প্রায়ই জল বায়ু | অপক্ষাপব বোননিৰ/রণোপাষেবও  কর্তর্বাভা 
দূষিত হইয। সংক্রামক বেোঁগাদিব উৎপাদক হষ » | চিত হইতেছে । ্ 

একটি যজ্জেব বহ্বাডন্বর অনুষ্ঠানাবন্ত* হইলেই বহু- ১ সংক্রামক বোগ্োোৎপত্তিকপ দোষেব। 

জন-সমাগনম হইরাই থাকে সুতবাং সেস্লে এ ৪ যাস্ক বলেন-__অশ্থিদেবদ্ধর শব্দে দ্যাব'পৃথিবী 

শক্ষ। হইতেই পারে , চ্ছাই ঘাহাতে না হয়, তাদৃশ ।:এস্ছলে দ্যাঁবাপৃথ্িবীন্ত তাবৎ ( নিদন্্রণহোগায ) প্রাণী 
গতর্কতা অবলম্বন কবাই এ মন্ত্রের প্র্তত"উদদেশ্য । | বুঝিতে হইবে। ্ 

আরও দ্রেউব্য-_এক ক্রিযাতে বহুজন ব্যাপৃত থাকা- ৫ এভাৰতা নিমন্ত্রিত বহু-জন-সমীগমে যে যে, 
নিবন্ধন একস্থানেই অসনাঁদনশযনাদ্ি করিতে । উপদ্বব হইবার সম্ভাবনা, তান্ষষেও বিশেষ সাব- 

হইলে সংক্রামক রোগাঁদি জন্য বৈমনসোর যেরূপ ৃ ধন হুওব1 কর্তৃবা, হৃচিত্ত সইল। 

পপ্তাবন! তক্্রপ পরম্পব স্বপ্নবিষাঁদেও পিবমনস্যর ++ ৬ পরব্রক্ষ। ৭ প্রিষ অথচ সতা বান 
সম্ভাবনা থাকে , এই মন্ত্রে লৌমসপ্য প্রার্থিত্ত ছুই. *৮ আমক্ত্রিতগণ । ৯ যৎফলে পুত্রার্গি ফল লাভ । 
বাঃ তস্থিষয়ের সতর্কতাও হচিত্ত হইশ। , 6 ১০ শাহাতেবহুতব মনুষ্য হিত সাধিত হয়| " 



৪৯৩ যজুর্ধেদ সংহিতা । ৩৪ অং 

পর্ডিক্তবাধ, * যজ্ঞে উপনীত করুন২। | মণ্ডল পৃথিবীর সহিত সম্বদ্ধ থাকিয! 
৫ (৮৯) জল।দির বর্ধন কারী১ + ইহার কিরণেই 

জলব্যাপ্ত, চন্দ্রমগ্ুল ছালোকে স্থপর্ণ- | হৈমন্তিক ধান্যাদি ওষধিদমস্ত স্থপক 
বত দৌড়িতেছে, এই হরিই বহুজন- 
স্প্হুণীষ, শুরু ও কৃষ্ণ উতয়বিধ সম্পত্তি 

বিক্রান্ত ভাবে ভেন্গ কবেন5 | ৬ (৯০) | 

হুয২ এবং ইহার জ্যোতিতেই অন্ধকার 
বিদুরিত হইয়াখাকেও। ৮ (৯২) 

এই উষাদেনী শ্বয়ং পাদ শুন্যা হই- 
আমব৷ সুন্দর বুদ্ধিতে স্তচি করত: | লেও দ্বিপদ চতুষ্পদাদি সমস্ডেৰ সমাগমেব 

প্রত্যেক দেবতাকে আত্মবক্ষার্থ আহ্বান | পুর্ব্বেই সমাগত হুএনৎ এবং ইনি শির: 

করিতেছি,-_ প্রত্যেক 'দেবতাকে স্বাভীষট 
সাধনার্থ আহ্বান কলিতেছ্ি £-এবং 

প্রত্যেক দেবতাকেই অন্ললাভার্প আহ্বান 
কবিতেছি । ৭ (৯১) 

যু পৃষ্ঠে দেদ।প্যমান, বিশ্বনর-হিত- | আমাদিগেব" মশ্বন্ধে 

কারী, এই বৃহৎ, তেজোব্যাপ্ত, চক্দ্র- 

১ উত্তরের পুরে ঁডাশ, হবিদ্ববের ধাঁনা, পৃষার 

কবস্ত, সবস্থতীর দধি, মিত্র/বরুণেব পযস্যা,-উহাঁ- 

কই হৃবিঃপও(ভ্র কহে, ছিনারাশংস প্রততঃসবন, 

দ্বিনারাশংস মাধান্দিন সবন, সরুন্নাবাশঞ্স ভূতীয় 

সবন্ত"_উহাকেই নাঁবাশংস-পাক্িকাহ , সবনুত্রয় 
পশুরূপ বসথ পণ্ুবনুবন্ধ্,__ইহাকেই সবন- 
পড়্জি কহে, এই পঙ্ক্কিগুলিই রাঁধঃ-লমৃদ্ধি 

যাহার? তাদ্শ কার্ধ্যকেই পঁভ্িরাধঃ কহে।* 

২ এই মন্তরে--পরব্রন্ধকে জদিস্থ রাবিষা, প্রিয় 
অথট সন্ত বাণী বাবহার পুরঃসর, আনক্িতগুণের' 

,, অন্মান বিধান পূর্বক, বছতব মনুষ্যের হিতাভি- 

লাঁষে, যথাবিহিত পঞ্চিক্ত-সমৃদ্ধি ছার! যাগক্রিযা 
সম্পাদনের বাবস্চ। সুচিতঃহইল ৷ 

শনুপর্ণ শবে হুন্দর পতনশীল পক্ষী । 
ও অর্থ ইহছ'খর উদয নিয়মেই শুরুপক্ষষ ও 

*কূষ্পক্ষ হইমসা থাকেঞ 

শুন্যা। হইলেও জিহ্বাদারা একাদিক্রমে 
ভ্রিংশৎপরদ গণন! কবেন€ । ৯ (৯৩) 

সেই সম দীপ্তি ও সম-সম্পন্তি সমস্ত 

দেবপণ একমত হইয়া মনু ৭ পুত্র বিষষে 

কল্যাণ'্্রাপক 

হউনত। ১০ (৯৪) 
পাটা 

৯ জোবাঁর ভাটা, এবং আস্তবৃদ্ধিই ইহার ভদা- 

হথণ। 

২ এইপ্জন্য ইহাকে “ওষধীশ”কহে। 

শ যদিও ইনি সুর্যজ্যোভিতেই জ্যোতিগ্মান, 

পর$ু যেকপে হউক জ্যোতিগ্নীন, ৰর্টেন তাহতে 
সন্দেহ নাই এৰৎ চক্দ্রালোকে লিপি পাঠা দিও 

সাধারণ-প্রসিদ্ধই আছে। 
৪ অর্থাৎ হউাদি জনতৌপযুক্ত্তলে মনুষ্যাদির 

সমাগঞ্জ না হইতে হইতেই (বোধহত্র যে সমযে 
অনেকেই নিদ্রিত বা শযাঞশায়ী, সেই লময়েই) 

উদ্যোদয় হইয়া থাকে 
*& অর্থাৎ ভিংশন্হর্তে দিবারত্র অতিবাহিভ 

হইয়া থাকে এতাদৃশ শ্রুতিকেই বৈদিক-প্রবহিলকা 
কহে অর্থাৎ ছোয়ালি। 

৬ মুনু'শন্দে মনন। এতাঁবতা আমাদের বংশ 

রক্ষণ হউক এবঙ মনন সিদ্ধ ছউক,-এই দুটা 
প্রার্থিত হইল; দি বংশরক্ষণাঙ মনন, তথাপি 

++ শীট শি শশা শপ 



০ কহ 

ছুষ্টদমনকারী ইন্দ্রদেবতা; ছুষউকৃত 
ছুরপবাদাদি শাসন করত: যশসম্বী হউন। 

হে বৃহদ্দীপ্ত, খত্বিক্গণপুজিত, ইন্দ্র! 

দেবগণ১ , ত্বদীয় সখ্য লাভার্থ সংযত হুই- 
য়াছেন । ১৯ (৯৫) 

হে মরুদ্গণ !২ ইন্দ্রদেবতাব তুষ্টির, 
জন্য বৃহৎ নামক সাম গান কর, উক্ত বন্ু- 
কর্মী বৃত্রহা! দেবতা, শতপর্বব বজজের দ্বাব! 

ব্বত্র হনন করেন*। ১২ (৯৬) 

অভিযুত লোমের, সর্ববশবীরব্যাপিনী 

মত্ততাশক্তি লমুৎপন্ন হইলে, 'ষে ইন্দ্র 

উহাব বিশেষত্ব প্রতিপাদনেব জন্যই ্পৃথক্-পার্থি 

হইল "' 
১ ঝা্বকৃগণ। ২ খস্বিক্গণ | 

মাধ্যন্দিনী শাখা । ৪৯৩ 

দেবতা, যজমানের বীর্য ও বল বৃদ্ধি 
করেন; অদ্য মনুষ্যগণ, পূর্ব প্রথানুনারে, 
তাদৃশ ইন্দ্রদেবতাঁৰ মহিম। “কীর্তন করি- 

তেছেন। ১৩ 
এই ব্রয়স্ত্রিংশাধ্যাযের একাশীতিতম 

কগ্ডিকাই শ্রস্থলে চতুর্দশ মন্ত্র । ১৪ 

এই ত্রয়ন্তিংশধশিষের দ্যশীতিতম 
কর্তিকাই "এস্থলে পঞ্চদশ মন্ত্র । ১৫ 

এই ত্রযস্ত্রিংশাধ্যাশের ত্র্যশীতিতম 

কগ্ডিকাই এস্থলে “ষোড়শ মন্ত্র । ১৬ 
একাদশ অধ্যাযেব দ্বিতত্বাবিংশভম 

কগ্ডিকাই এস্থলে সপ্তদশ মন্ত্র । ১৭ (৯৭)' 

স্পাশাপাশাা শাীলীপাশীক্সি 

[ ইতি সর্ববমেধ প্রকবণ ] 

যজর্বেদীয় মাধ্যন্দিনী শ্রখার মন্ত্রভাগে ্রয়স্ত্রৎশঅধ্যায় সমাণ্ত। 

অথ চতুস্ত্িংশ অধ্যায়। 

০ 
৪০৬৪ 

। ব্রঙ্ষযজ্ঞ প্রকবণ৯ ] 
১--৬ কণ্তিকা। 

মন:-স্তরতি-- 

জাগ্রত ব্যক্তির ছুতিমৎ্ মন; যেরূপ 
দুরে উদ্দিত হয; , স্মৃগুব্যক্তিরও সেই- 

'রূপই হয়; উহা সর্ববথা দূরগামী; 



8৯৪ 

(ইক্দরিয সমস্তের ) জ্যোতি (চালক), 
তাদুশ, মদ্রীঘ মন, কল্যাণকর কার্ষের 
সঙ্কল্পকাবী 'ছউন। ১ 

যে মনের দ্বারা, 
কশ্মের এবৎ মনীষী, ঘীরগণঃ বিবিধ 
বিজ্ঞান কন্দ্রনকলেব অনুষ্ঠান করেন ; 
যাহা গ্রজামাত্রেবই অন্তবে, অপুর্ব পুঁজ 
নীয ভাবে অবস্থিতি কবিতেছে' তাদৃশ, 

যজুর্বেদ সংহিতা | ৩৪ তৎ্ 

কল্যাণকর*কার্য্েব সঙ্কল্পকারী হউন। ৫ 

যে মন স্থসারথি, যেরূপ, বেগগাঁমী 

অশ্বগণকেও অভীয়ু১ -সমৃহ-নাহাষ্যে 
কর্খঠগণ যজ্ঞাদি যথেচ্ছ স্থলে উপনীত করে, সেইরূপে 

চক্ষুরিক্দিষাদি অবলম্বন কবিয়া! মানবাদি- 
শবীরেৰ অঙ্গ প্রত্যক্ষ সমস্তকেই পুনঃ 

' পুন” বিবিধ বিষয়ে নিক্ষেপ করেন, যিনি 

হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন২ , হার 
মদ্রীয় মন) কল্যাণকব কারোর সম্কল্পকাবী | জরা নাই » যিনি অতি €বগগামী, তাদৃশ, 
হউন । ২ 

যে অস্বত, জ্যোতি: প্রজীমাত্রেরই 

'অস্তরে থাকিয়। প্রজ্ঞান, চেত * ও খ্বৃতি 
বলিয়। আখ্যাত হয় ; যাহা! ব্যতিরেকে 
কোন কার্ধ্যই অনুষ্ঠিত হইতে পারেন! , 
তাদৃশ, মদীয় মন, কল্যাঁপকর কার্য্যেব 
সঙ্কল্পকারী হউন 1 ৩ 

যে অস্থত-কর্তৃক ভূতঃ ভবিষ্যৎ; বর্ত- 

মান, এই সমস্তই পবিগৃহীত হয়, ষৎ- 
কর্তৃক, সঈপ্তহোভৃবিশিউ বজ্ঞ বিস্তৃত হয়, 
তাছুশ, অদীয় মম, কল্যাণকর কাধ্যেব 

সন্বল্পকাবী হউন । ৪ 

যাহাতে ধক্, বজু' ও সামরূপ ধ্বূনি 

সকল, রখনাভিতে অব সমূহের ন্যায় 

প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে*, যাহাতে প্রজাবর্গের 
সর্ধবপ্রকার জ্ঞান, ওত:-প্রোত: রূপে 

বিদ্যমান আছে ? «তাদৃশ মদীয় মন, 

সপে শপী। 

*মেকপ তন্ব অভাবেই পটেব অভাব 

' মদীয় মন, কল্যাণকর কাধ্যর সঙ্কক্সকাবী 

হউম।৬ 

"৭ কৃণ্ডিকা। 
অন্ন স্তুতি-* 

ধাহ! হইতে' তেজ, কর্ম ও বল সমৎ- 
পন্ন হয এবং ধাহার ওজ-.প্রভাবেই ত্রিভু- 

রই. ক্ষর্তিভুষ না এবং ঘেকপ পটের মধ্য ডষ্থ: 

ওত:-প্রোত রহিয/ছে হ্ভবাঁৎ তন্ত্যক আশ্রন্ 

কবিয়াই পটেব-স্িতি, সেউকপ সর্ধবিযর্ষক সর্ব- 

বিধ জ্ঞনেব মনই একনাত্র শবলহ্বন» এই জন হ্' 

মনু “মনসম্চাপ্যহস্ববঃ* মন হইতেই অহঙ্কান্গ 
রও স্যন্টি শ্বীকার্র কবিযাছেন এতাঁবতা বুদ্ধি নে 

মনেবই, আশ্রিত ও মনেব অত্'ুবই বুদ্ধিব অভা 

এবং 

মন ও বুদ্ধিতে তন্ত ও পটে ন্যা্ সম্বন্ধ ইহ! খল। 
বাহপ্্যমাত্র ।. 

১ বলগ! (লাগাম) প্রউভি। 

ইহার প্রককতন্থান হুদর কিন্ত অভিবেগ গমন 

পু ১ অর্থাৎ  উপৰাসাদিদঁরা মন মন অসুস্থ : হইলে ক্ষমতা থাকা সর্ধত্রই উপলব্ধি হয। 

বাক্শর্তিবও স্কর্তি থাঁকে না! ৩ *শবীর দ্ধ, হইলেও মন বৃদ্ধ হয় না” এ 
. * মলেন ধনভাদে মৃতশবীরে কোনরূপ জ্ঞার্ে-: প্রবাদ প্রাসন্ধই আছে & 



১৩ কৎ মাধ্যন্দিনী শাখা । ৪১৫ 

বনন্থু সর্ধ্বপ্রাণীই স্ব স্ব বৃত্রকে বিপর্বধ ১১ কণ্ডিকা। 
করিযা১ অর্দন করিতে সমর্থ হয, তাদশ সরস্বতীর স্ততি--  * 
পিতু দেবতাকে স্তব করি। ১ আোতদ্বতী পঞ্চ নদীই১ সবস্বতীতে 

১ মিলিত হএন, অতএব দেশেখ ব্যাপ্ত পঞ্চ 
*৮ ও ৯ কণ্ডিকা। নদীকেই সুরস্বতী৩ বলাযায় । ১ 

অনুমতিত -স্তুতি_-, 

হে আন্ুমতি দেবি! তুমি অস্মছুক্ত 
অন্ুমত কর,_-(যথ।) আমাদের কল্যাণ ১২--১৫ কগ্ডিকা। 

কর .-আমাদিগকে কার্ধ্য-দক্ষ কর,__ অগ্রিস্ততি__ , 
আমাদিগকে পুষ্নণযু করু।১ , হে অগ্নে! তুমি অঙ্গিরা খষিঃ ও শিব 

দেব নার্মে প্রসিদ্ধ, তুমিই দেবগণেব 
প্রথম, সখা; বিদিত-কর্্মা, দীপ্ত-দুষ্টি? 
কবি, খত্বিকগণ তোমার ব্রতে স্বত:প্রবৃত্ত 

হুএন। ১ 
হে অগ্নে! বন্দনীয! দেব! তুমি 

অদ্য, অনুমতি দেবী আমাদের 'এই 
জ্ঞকে দেবগণের মধ্যে অনুমত .করুন 
এবং হব্য-বাঁহক অগ্নিদেবতও এই হব্য- 

প্রদাত। জমানের জন্য সুখ-সম্পাদক 
হউন। ২ 

2 | তোমার পাযুসমূহদ্বাবা ধনি-যজমানের 

১০ কণ্ডিকা। ৯ দৃষদ্বতী (ইরাবতী), শতপ্রঃ বিতন্তা, বিপাশ! 

দিনীবালি -স্ততি-- ও চন্ত্রভাগ। 1 

২ পঞ্চাপ্ এদেশে 1 এই দেশকেই মন ্ধা- 

' বর্তবলেন (২অৎ ১৭ক্লো”)। এদেশেব পশ্চিম 

সীম দৃষদ্বতী যাহার নামান্তব ইর]বতী ও পূর্ব্বসীম! 
দেবি। এই আহত হুব্য, প্রীতিপুর্ব্বক | সরশ্বতী। 
সেবন কর, আমাদিগকে সুন্দর প্রজা] ৃ *৩ এইজন্যই এ দেশকে 'সারত্বত, প্রদেশ এবং 

প্রদ্বান কর। ১ * পবন আর্ধ্যগণফেও «সারস্বত,। কহে। 

ৃ 

হে বহু-কেশ।৫ সিনীবালি দের্খব ! 

ভুমি দেবগণেব স্বন! বলিষা প্রপিদ্ধ, হে 

এক ইহা ম্মবণ রাখ! কত্ত ব্য-_-যে, সবদুতী' তার- 
এ বাসী শব্দে এই পর্চণাপ্ এদেশব1সী সকলকেই , 

ু অর্থাৎ পব্ব পর্ব (গাঢ গ টি) খও খণ্ড কবতঃ। বুঝিতে হইবে, ঘেছেতু সব্দুতীতে সম্মিলিত হগডঅ! 

পাপ পাপা 

০০ 

২ অন্ন, খাদ্যমাত্রকে অন্ন কহে! প্রযুক্ত এঁ পঞ্চনদদ্দীকেই “সবস্ৰতী* বল! শ্রুতি সিদ্ধ! 

৩ চতুদ্দশীম়ুত। পৌন মাসী | * ৪ অঙ্সিরাল্তঙ্গারবান, খষি-গ্রকাঁশকু। 
৪ চতুদ্দশীয়ুভ। অমাঁবাস্য1। রি 5৪ শিব্তকলাণ, দেবসছ্তিম্টুন্ ।" 

৫ যেহেতু অন্ধকার-ত্বরূপ | ৬ চেতনাঁচেতন ছু।তিম্$ পদার্থমাত্রেব | 

৬৪ 



৪৯৬ যজ্র্ধেদ মৎহিভা। ৩৪ অত 

অঙগলকল রক্ষা করঃ তোমার ত্রতে | করতঃ গে১ লাভ করিয়াছেন । ২ 
প্রবৃত, অনিমেষ রক্ষিত, এই যজমানের হে ইন্দ্র সোমসম্পাদনকারী সখা- 
পুত্রের পুত্র বিষয়েও তুমিই রক্ষক।২ | গণ,-তোমাকে ইচ্ছা করেন; সেই 

উত্ধীনার (অরণীর ) মধ্যে চেতনাবান্ | জন্যই লোম অভিষুত করেন, এবং 

পদার্থ আহত থাকে এবং উহা কাষিতা অভিষুত উহা, ভাগন্রমে' পাত্রসমস্তে 

হইলে ফলবর্ধী উক্ত পদার্থকে উৎপন্নগ ; স্থাপন করেন) অজ্ঞ নাস্তিকগণের দুর্ব- 
করে,__ইহা অবগত হইলে, জ্যোঁতিস্ত.প, : চনকেও তিভিক্ষা করেন, ( ভাহাধা 
ভ্বলতস্বভাঁব, পৃথিবীপুজ্র (অগ্নি) তিনি এই ৃ জানেন-_-যে ) তোম! অপেক্ষা বিজ্ঞ আব 

| 

যজমানের অন্পপাঁককাঁরীরূপে আবিভভতি | কে আছে ?1 ৩ 
, হএন। ৩ অগ্নি, সমিদ্ধ হইলে” অভিষবক্রিয়ষ 

হে জাতবেদ:! অগ্নে। পৃথিবীর নাভির | গ্রাবা সংযোঁজত কবিয়! এই সবনত্রযই 
উপ্ণরি, অঙ্গের আস্পদ* স্থানে, হব্য বহ- | অন্ুঠিত হইযাছে , হে হবি নামক অশ্ব- 

নার্থ, আমরা তোমাকে স্থাপন কবি । ৪ | বান্ ইন্দ্র । ভুমি ছবি দ্বাবা বাহিত হুইযাং+ 
শি অদৃবে স্থিত, পরম ধাম, এই অন্তবীক্ষে 

১৬--১৯ কণ্ডিকা। সমাগত হও,_স্থিরভাবে থাকিয। বৃষ্টি 

ইন্দরস্্রতি-- শি 
বলপ্রার্থা, যশোঁভাঁজন, স্ততিমন্ত্র 

'সমুহ্দ্বার! স্তুতিকারী, ধাক্বাক্যব্যবহাখী, 

বিখ্যাত, মনুষ্যের জন্য,_স্বাল! বিশিউ, 

অর্চনীয়, আহ্গুষ, বল দেবতাকে মনন 

করি- অর্চনা করি | ১ 

হে খত্বিক্গণ ! তোমরা, বলপ্রদ, , 

মহান আঙ্গুষ দেবতাকে তুই করিধার, 
জন্য আশ্গুষের উপযুক্ত, নতি-বোধক, স রর 

. ্ 8578 র*ধ জয়ী হুইযা ভূসম্পত্তি লাঁভ কৰা 
ব্যবহার কর; দব্ডিমান্, মর্ধ্যাদাভিজ্ঞ, / চি ঠ যাঁষ, তোমার কীর্তি সকলেই বিদিত 
অস্মৎ-পুর্বব- -পিতৃর্ঈণও যদ্দ্বারা অর্চনা 8 

১ খে/শনে বৃষ্টি, পৃথিবী, জ্যোতি ও গ।ভী | 
১ 'আহবনীস্া্সি, থেক্ছলে পুরোন্ডাশাদি অন্ন ২ হরিশবেওুর্যা ও চন্দ্র এবং সুর্ধ্যকিরণকেও 

আহত হয়| হরি কছে! 

২০--*৩ কণ্ডিক1। 

সোমস্তরতি _ 

হে মোম! তুমি যুদ্ধে অপবাভূত 

সেনাগণেব গ্রতিপালক ও বলেব বক্ষকঃ 

তোয়া হইতে উদ্ধগতি ও অধোগতি 
উভষই লাভ হয, তুসি সঞ্গামে দ্বৈগুণ্য- 
ভাব প্রাণ্ত হইযা থাক, তোমা প্রসাদ 



২৭ কৎ মাধ্যব্দিনা শাখ। । ৪৯৭ 

আছে, ঈদৃশ জয়'মাধন১ “তোমাকে ৃ ২৪--২৭ কঙ্ডিক1। 

অনুমোদন কবি । ১ ৃ ৪ 
যে যজমান এই সোম দেবতাঁকে২ হিরণ্যণক্ষ সবিতা দেবতা, যজমান- 

ঘজন কবেন, সোম তাহাকে ধেনু প্রদান | দিগকে ববণীয রত্ব প্রদান করতঃ সমু- 

ববেন*-ম্োম ভাহাকে বেগগ্ামী অশ্ব | দিত হন ভীহাব উদয়ে অ্ট দিক্, 
প্রদান কবেন, মোম ভীহ]কে গৃহী হইবার , ধস্ব-যোজনত্রষ১ এবছ সপ্তসিদ্ধু, সমস্ত 
উপযুক্ত” যুজ্জরকার্ধ্য কুশল, সভ্য, পিতৃ- | আলোক প্রাপ্ত হয। ১ | 
আজ্ঞানুবর্ত, কর্মঠ, বীব পুন্র9 প্রদান | বরিবিধদ্র্টী, হিরপ্যপাঁণি, সবিতা 
কবেন। ২ * দেবতা যখন উদ্দিত হএন, তখন ঢয- 

হে সোম ।১ তোমাতু প্রসাদে সমস্ত | লোক হইতে ভূ-লোক পর্য্যন্ত সর্বত্রই 

ওষধি পবিপুন্ট হুয, তোমা প্রসাদে অন্ধকাঁব বাঁধা প্রাপ্ত হুয এবং সূর্য্যের. 
জলনঙ্ঘ চলিত হুইবা বিশুদ্ধ হয, এবং | অস্তানুসাবেই পুনশ্চ অন্ধকাঁক আসিষা 
তোমার প্রসাদেই গাভী প্রকৃতি বনুক্ষীব! | দ্যু-লোক পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয । ২ 
ভ্য' তুমি গন এই বিস্তৃত অন্তবীক্ষে হিরণ্যহত্ত, বলবান্্, স্থন্দরস্তুতি 
জ্যোতি বিস্তাব কব তখন গুতবাৎ তমো যোগ্য, ্ৃখপ্রদ, সম্পতিমান্ঃ সবিতা 
নিবৃভতি হয। ৩ দেবতা, প্রতিবাত্রেই আরাধিত হইয়া, 

হে বলবন্ সোম । ভাঁল মননে “আমা- সম্ম্ধীন হওত রক্ষ ও যাতুধানদিগকে 

দিগকে সম্পর্ভিভাগ লাভ কবাঁও, বিদুবিত কবেন2। ৩ 
শুমি যেহেতু সমর্থ অতএব প্রার্থন। কুবি, হে সবিত:। তোমার যে পথনকল 

আমাদের এই গবিদ্রিতে* ভুলোক ও | প্রাচীন, রেণুশুন্য ও বিধাতৃ- কর্তৃক হানি 
ছ্যলোক উভয স্থানের জন্যই চিকিৎসা- 

কর& »_এতবিবষে তুমি যেন কোনলিকপ | * ধন্বশবে মকভূমি, যোজনশব্দে। যোজক 

বাধা প্রাপ্ত না হও । ৪ (ডমকুমধ্য ) এরতাবভ। মরুতূু্গিরপ যোজক; এই 
- _ ২২ 0 ঘোঁজেকের সংখ্যা তদানীং তিনটি ছিল॥ , " 

” ২ অর্থাৎ রাত্রে, দ্য ভঙ্বরাদির ভয়ে ভাগ্রন 
ব| ভীত ব্যজ্িগণ “কতক্ষণ নু উদ্দিত হাইযেন +, 

এইবপ আরাধন! করে ।, 
৪ খাবিষিশগোমেধ যজ্ভ অথবা গোশবে ছ্র্গ, | * ৩ অর্থাৎ রে "হইলেই অস্তকাকপগমে 

ভদ্রপ অন্তাষট পাধন সকলান্দ্রকেন্টু গৰিটি কহে । বিবিধ কাঁধ্যার্থ লোককোলাহলান্যাখ চৌরাদিব' 
৫ অর্থাৎ পাপবপ রোগ আশ কব। 1 ভয় "বিদুৎ হয। 

১ সোম+ন পানে মন্ততা জন্থিলে,|” 

২ এস্থলে, উমাশবে পাঁলনশক্জি, তত্সহ বর্তৃ 
যান সোমনঙঈীশ্বব। ৩ এস্তলে সোম চন্দ্র । 



8১৮ বজর্বেদ নৎহিতা ৷ ৩৪ অং 

শ্িত অন্তরীক্ষে দেদীপ্যমান রহিয়াছে £ | কর। মিত্র, বরুণ অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবা 
সেই হ্থগম২ পথের দ্বারা আমাদিগকে | ও দ্ব্যো তোমরা নকলেই অন্ুক্ত প্রার্থনা 
রক্ষা কর এবং হে দেব! বলঃ-ম্যে আমর! | অনুমোদিত কব । ৩ 

তোমার । ৪ টি 

৩১ কণ্ডিক।। 

দ্িবসস্তরতি - 

হিরগ্য় রথে আরূঢ় সবিতা দেবতা, 

কৃষ্ণবর্ণ অস্তরীক্ষ পক্ষে পুন:-পুনবাবর্তন- 
ক্রমে, অমর্ত্য ও মর্ত্য তাবৎ চরাচরকে 

স্ব ্থু কার্যে নিঘিষ্ট কবতঃ ভূবন সকল 
পর্যালোচন কবিতে করিতে সতত গমন 

করিভেছেন |-১ 
খ 

ঘ 
| 

২৮--৩০ কগ্ডিক! । ৃ 
অশ্বিদেবদ্য়-স্তৃতি-_ 

হে অশ্িদ্ধয়! তোমরা! উতযে সোম 

পান কর এবং তোমরা উভযেই স্বীয 

' অখগ্ডিত পালন শক্তি সমূহ দ্বারা আমা- 
দিগের কল্যাণ বিধান কর । ১ ৫ 

*হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা আমাদের 

বাক্যকে কাধ্যকর কর, হে দর্শনীয় দেব- 

দ্বয়! তোমরা আমাদের মনীষাকেও 
কার্ধ্যকরী কর; আমর! ছ্যুত ক্রীড়াদি 
দুৰতি বারা জীবিকা উপার্জন ইচ্ছুক রাত্িস্ততি__. 
নহি এবং উপার্জিত অন্ন, যখাসস্তুব দান রাত্রি দেবী, স্বীয শক্তি সমূহে, পৃথিবী- 
করিতেও বিষুখ নহি, _তাদৃশ অন্ন লাভা-। লোক সমস্ত আচ্ছন্ন কবেন, _বৃহতী+ 
্ঘই (তোমাদ্দিগকে আহ্বান কবিতেছি : তিনি পুন:-পুনবাবর্ভনক্রমে ছ্যু লৌকেব* 

অভএব ' আমাদের উন্নতিকারী হও। * প্রদীপ্ত শ্থান সকল পর্যন্তও তমোবপে 

হে অশ্বিদ্ধয়। রিক-শৃন্য, দৌভগ, | আক্রমণ করেন । ১ 
দিবস-রজনি দ্বার আমাদিগকে পরিপাঁলন | টা 

সপ 

০ 

৩ কণ্ডিকা ৷ 

১ বৃহতী এই বিশেষণ “দ্বারা অমাবশ্যা নিশ! 

বুঝিতে হুইবে। অর্থাৎ পূর্ণিমা রাত্রেও যে স্কলে 
জোতন্বার গতি নাই: তথায় রাত্রি দেবীর গ্রাতাপ 
বিদ্যমান খাঁক কিন্তু নভোমগলে এ প্রতাপ 

কার্ধ্যকর হুর না, পরং অমাবশ্য! রজনিতে এবং 

শুক্লূপক্ষে রূত্রি- শযভাগে ও ভাপর পক্ষে র.ত্রিৎ পুর্ব্ব 

“ভাগে রাত্রির গ্রত্ঠাপ নভোমগডল পধ্যস্তও ব্যাপৃত 
হর! 

১ হ্র্ষা, ছান্ব হুইয়াও মে পথের ছ্বাক্া ভুষ্ছঃ 
আমাদিগকে শ্পর্শ" পর্য্যস্ত কবেন অর্থাৎ কিরণ 
'সমৃহ্। 

২ এই পথে আমরী হৃধ্যকে স্পর্শ করিতেছি, 
সূর্য ও আমাদিগকে স্পর্শ করিতেছেন অথচ ঈদর্শ 

পরম্পক সপ্মিলনে কিছুমাত্র আয়াসও নাই, হ্হা 
অপেক্ষা হুগম'গথ আর কি হইতে পারে ?। 



৩৮ কছ মাধ্যন্দিনী শাখা । ৪৯১ 

৩৩ কণ্ডিকাঁ। * করিয়া! স্থজন করিয়াছেন দবিদ্রগণ, 

উধার১ স্তৃতি_ রুগ্নগণ এবং রাজা, খাঁহার উদয়ের 

হে অন্নবতী উষ! দেবি ! তুমি আঁমাঁ- 
দিগকে তাদৃশ বিচিত্র বস্ত প্রদান কর, 

যদ্বারা আমরা পুজ্র পৌত্রাদি পেষণ, 
করিতে পারি । ১ 

৩৪ কণ্ডিকা । 

প্রাতঃং -স্তর্তি- 
প্রাতঃকালে আমবা* অগ্রিকে আবা 

হন করি, প্রাত:কালেই ইন্দ্রকেও আঁবা- 
হন করি, প্রাতঃকালে মিত্রাবরুণ,দেব 

দ্বয়েরও স্তুতি করি, শ্রত:কালে অশ্বি 
দেব ছয়েরও মহিম। কীর্তন কবি, প্রাত'- 
কালে ভগ, পুষ! ও ব্রহ্মণম্পতি ইহাবাও 
স্তত হুইয়। থাকেন, প্রীত:কাঁলে দোম 
এবং রুদ্রেকেও আমর! স্বাগত ক্রি | ১ 

* ৩৫--৪৯ কণ্ডিকা ৷ 

ভগণ -স্ততি_ 

জগতের ধারণকর্তা, ধাহাকে অখণ্ড 
কালেব পুত্র ও প্রাতর্জজয়ী * এবং, উগ্র | 

» ক্লাত্রির শেষ ভাগই উ্াঁকাল অর্থাৎ যে সমস্বে 

অকুখোদষও হয় নাই অথচ প্রকাশ হইয়া আসি- 

ভেছে ইহাকে সুর্যের ও রাত্রির কনাৰও কহ ঘায়। 

₹ উষ্োদরের পরেই প্রাতঃকাল * ইহাকেই 
অৰুণোদয় কাল কহে। 

৩ প্রাতঃকালের পবেষট ভগ্গোদয় কাল, অর্থাৎ 

অরুণোদয়ের পরেই যখন হৃর্ষ্যের্জ প্রকাশ অপেক্ষা 

কৃত তীব্র হইয়! উঠে, নেই কালের হৃর্ধ্য । 

ক 

| 

প্রতীক্ষা করিতে থাকেন১ তাদৃশ ভগ দেব- 
তাকে আমরা স্বাগত কবি । ১ 

ভগই আমাদের কার্য সমস্তে নেতা, 
তগই আমাদের সত্য. ধনের প্রাপুষিভা, 
ভগই আমাদের বুদ্ধির উন্নতিকাবী ।, 
হে ভগ! আমাদের গোপাল ও অশ্ববুন্দ 
বদ্ধিতি কব এবং তোমার প্রসাদে আমরা 
যেন বহু পরিজন হই । ₹ 

আমরা এক্ষণে ভগবান হইয়াছি 

বলিতে পারি এবং মহ্যাহ্ন কালেও ভগ- 
বান্ থাকিব ও সূর্য্যাস্ত সময় পর্য্যস্তই 
আমাদেব এই ভগবান্ নাম অবিতথই 

থাকিবে পরে পুনশ্চ সুর্য্যের উদয়ে 
পুনশ্চ ,তগবান্ হইতে পারিব। হে মঘ 

বন !, যেন দেবগণের হ্থমতি ভাজন 
হই।ও৩ 

ভগ লইয়াই ভগবান্ হওয়া, যায় 
স্থডবাং এই দৃশ্যমান চরাচর সমস্ত 
দেবগণই ভগবান এবং €মই যুক্তিতে 

আ[মরাও তগবান্ বলিয়! শ্লাঘা করিতে 

পারি। হে ভগ! ঈদৃশ তোমাকে সক- 
লই পুনঃ পুন: স্বাগত কবিতেছি,-"“হে 

১ দক্িদ্রগণ, অরুণো দন রি শীতা'দতে 
কষ পান, রুগ্নগা, আর্রণোদয পর্যাস্তও পীড়ার 

দধি প্রভৃতি ক্লেশ পান, রাজা রাও রাজ্য-খসন ও 

ক্রু গ্রহণাদদি র্লাত্রে করিতে না পারত্ন ভগোদয়ের 

প্রতীক্ষ! করেন্। 



যজুর্ধেদ 

ভগ! আমাদের সম্মুখে. তোমার শুভা- 
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যেরূপ, দধিক্রাবা অশ্ব হ্ডচি পদ- 
ক্ষেপার্থ সমত-গান্র হয় ; প্রাত:কালের 

দেনগণ€৩ জগতেব বিবিধ কার্ধ্যসিদ্ধির | 

জন সুন্নমন ভাবে৪ গমন করেন, অথচ 
যেন কতকগুলি বেগবান্ অশ্ব অব্যাহত 
গতিতে বথ নহনেব ন্যায়,_-অস্মত-সম্মুখ- 
গামী, স্ব গতি-পথাভিস্, এই ভগ দেব- 

" তাকে বহন করিতেছেন€ । রি 

*াপশদ শট 

৪০ কণ্তিকা। 

প্রাত-কালের উল্লিখিত দেবত্রয়ের 
একত্র স্ততি-_ 

কল্যাণকর প্রাতর্দেবগণ, আমাদিগকে 

অশ্ব গো এবং পুত্রাদি পবিজনে পিরিপুর্ণ 
করুন। নর্ববতঃ নীহার ক্ষরণকারী, সদ! 
'আপ্যাঘ্রিত, তোমরা সতত আম্রাদেব 

কল্মাণ বিধান কর ১ 

১ সাসুত্িক অশ্ব (দক্িয়াই ঘোড়া )1 
২'জলে নির্দোষপাঁদ চালনার্থ তাহাদিগকে 

লঘু ( হালকা )ছইতে হয়! 
| ৩ উদ, অরুণ ও ভর্রী। 

৪ অর্থাৎ স্থিরভাবে, নিয্মিত লমাম্থসাবে । 
৫ কর্ধাৎ এতদুর় বেগগতি যে অগ্রগ্রহর দিবা: 

রজশিতে এই মস্ত পৃথিবী ভ্রমণ কৰ্রিতেছেন অথুচ 
কোনও চ্ছলে কোনরপ্র ব্যাঘাত হয় না। 

সহাহতা। ৩৪ অৎ 
! 

| ৪১ কণ্ডিক। 

পূষার১ স্তি-- 

হে পৃষন্। ইহলোকে আমরা তোমার 
স্তোত1; ত্বতপ্রেরিত কার্য্যান্ষ্ঠানে আ- 

মরা.কদাচ যেন, মারা না যাই ।১ 
€ 

৪২ কণিকা । 

অর্ক ব! অধ্যমারং ব্তুতি _- 

প্রত্যেক পর্ধের অধিপতি, অর্কদেবকে 

স্পর্শ করিবার জন্যই' যেন ব্যগ্র, 
মনোবুাক্যে বাঞ্ছিত, উক্ত পুষ! দেবত! 

| আমাদেব প্রতি বুদ্ধিতে শোক নাশ রুরিয়। 

আহলাদকর কার্য্যের সাধয়িতা হউন । ১ 

৪৩, ৪8৪ কণ্ডিকা। 
বিষ স্ততি-__ 

ফাহীকে কোন ন্ট পদার্ঘই নষ্ট, 
[ কবিতে পাবে ন! প্রত্যুত যিনি সমস্ত স্্ট 
| পদার্থের রক্ষার্থই নিষুক্ত হইযাছেন, 
। তাদৃশ বিষণ দেবতা স্বীয় কিরণ সমূহ দ্বার! 

১ থে পর্য্যন্ত হুর্ষোর তেজ অত্যুঞ্র না হয় 

ভাৰৎ তাত্রশ স্বপ্পতেজা। হুর্ঘ্যকে পুষা কহে অর্থাৎ 

তঞ্জোদঘ্নের পরকালবর্তাঁ সুধ্য। 
২ পুষোদযের পরেই অর্কে।দয় কাল (উহ 

পরেই মধ্যাহ্ন ), এই কালের হৃর্ধাকেই অর্ক ঝ| 

অর্ধ্যমা কছে । এই অর্ধ্যমার অন্তেই পূর্ববাহ শেষ 

হয় 
৩ মধ্যাহকাঁলীন হ্ধ্যকে বিশু কহে। 



৯৪ কৎ মাধ্যন্দিনী শাখা। ৫৩১ 

লোকন্রয় ব্যাপন পূর্বক প্রাথিগণকে স্বত্ব 

কার্য নিবি করতঃ বিচরণ করিতে 

ছেন। ১ ৯ .* 
তাদৃশ বিজুর যিনি পরম আশ্রয় 

( পবক্রহ্ম ৮; - জাগরণশীল, মেধাবী, 
স্তোতাবা ভীহাকেই সমদ্ধন করেন। ২" 

৪৫ ».৪৬ কণ্ডিকা। 

দ্যাবাপুথিক্টার স্ততি-_ 

এই স্থরূপা, দ্যাবাপুথিবী, সেই নিশ্ব- 
অফ্টাব কার্ধ্য-নিযমাধীন,উদকবতী চবাঁ- 
চব পমস্তেব আশ্রয়স্বরূপা, সঁদীর্ঘা, 

বহবাযতনা, মধু-দোহন-সমর্থ। এবং বহু- 

বিধ বছৃতব বীজশালিনী হইয়া, জরাহীন- 

ভাবে স্তম্ভিত রহিয়াছে । ১ 
এই দ্যাবাপৃথিবীর্ব মধ্যে যাহার! 

আমাব সপত্ব, তাহার! দূরীভূত হউক, 
তাহাদিগুকে আমর! যেন ইন্দ্রামীর ছার! 
পীড়িত কবিতে পারি। বন্থগণ (৮), রুদ্র 

গণ (১১), এবং আদিত্যগণ (১২), আমা- 

দিগকে উগ্রম্বভাব, বিজ্ঞ, অধিনায়ক রূপে 

উদপদারূঢ করুন । ₹ 

৪৭ কণিকা 

সর্বদেব১ স্ততি-- 

ছে দিবসরজনি ! তোমরর ভ্রয়ন্ত্রিংশত- 

১ সর্বদেব-তেত্রিশর্টি।, যথ্ঘাত-বন্ু৮, কুডরু১১, 

তদত্য ১২, ইন্ত্র ১৩ প্রজীপতি ১ ম্বোট৩১। 

নংখ্যক দেবগণের সহিত নধুপানার্ঘ 
আগমন কর। আমাদের আমু বৃদ্ধি কর, 
পাপ সকল নষট(কর, দৌর্ভাগ্য দূর কর 
এবং স্থখ ও ছু:খ সর্বত্রই সহানুভবিত! 
(সখ!) হত ১ 

৪৮ কণ্ডিক' । 

মরুদগণেব স্ততি-_- 

হে মকদগণ ১ এইটি তোখাদেব 
স্তোম । য়ান্দার্ধ্য১ , মান্য, কর্তাব২ বাক্য 
রূপে যেন ইহা কার্ধ্যকর হুষ - যে, 
“আমবা শরীববক্ষার্থ বৃজনও , ভীরদানুও, 
অন্নলাভে সমর্থ হই” | ১ 

“৪৯ কণ্ডিক । 

সপ্তর্ষিবত স্তুতি-_ 
প্রমাণিত, ধীব, সপ্ত দেবর্ষিণ 

স্তোমের সহিত, ছন্দেব সহিত, অ[রতের্ 

সহিত" পূর্ববপ্রথান্ুুসারে , স্যষ্ট হুইন্রলন। 

ফেন্রেপ রী, অশ্বগণকে সংঘত বাখিবাব 

জন্য প্রথমেই রশ্মি-রজ্ু প্রস্তুত কবেন, 

সেইরূপ এই স্থষ্ি কার্ধ্যের শ্রশৃঙ্খলাব 
জন্য সর্ববপ্রথমে ইহার! নষ্ট হইলেন । ১ 

১ কল্পতরুর জ্যায় সর্বফলও্রদ | 
ৎ জগত্তরহটীর । * বন্লাধন। ৪ ভীবন। 

৩ মহীধন্প বলেন-্রদ্বাজ, কশাপ, গোম, 

অতি, বলিষ্ঠ, বিশ্বাসত্র ও জমদর্সি পবং খু মন 
বণ্ুঞ্চবির ঘেরূপ পর়িচষ দেওয়া হস্টবে, তাহাতে 

' অল্যপ্রকার বোধ ছয়। 



৫০ 

৫০-_- ৫২ কগ্রিকা । 

হিবগ্যস্ততি _ 
আ.প্ুষ্য, বঙ্চন্য, ধন-পোষক, কান্তি- 

যুক্তঃ খনিজ, জযহেতু, এই হিরণ্য আমাকে ! 

আশ্রয় করুন । ১ 

ক রক্ষোগণ; কি পিশাচগণ কেহই 
হিরণ্যের অধিকাঁবী নহে, ইহ! দেবগণেব 

প্রথম উত্পন্ন তেজ”; এই্ দাক্ষণযণ১ , 

তৈজস, হিরণ্য ঘিনি 'ধারণ কবেন, তিনি 
কি দেবলোকে কি মনুষ্যলোঁকে পর্বত্রই 
দীর্ঘআয়ু লাভ কবেন। ২ 

' যে হ্রিণ্য, শবীরে ধারণ করিলে স্থমনা, 

কর্মমদক্ষ থাকিয়। শততম বর্ষের মুখদর্শনে ও 

সমর্থ হওআযায় ১ তাদৃশ হিরণ্য বন্ধন 
করিলে আমরাও জরান্ত শন্ত-শরৎ-জীবী 
হইতে পারি । ৩ 

৫৩ কণ্তিক। 

অহিবুর্প্যাদিদেব স্ততি_ 
অহিবু'প্ল/দেবত।, অজএকপাৎ দেবতা, 

পৃথিবীদেবত। ও সমুদ্রদেবতা ,-এই 
সমস্তদেবগণ ,» প্রতি যজ্ঞেই বর্ধিত, 
আহ, মন্ত্রসমূহে স্তত ও কবিগণ কর্তৃক" 

১ দক্ষ-ুনিপুণঞ্জ  স্ছন্টিকার্যানিপুণ ঈশ্বর , 

জুতরাৎ দক্ষধপতভা-দান্ত্রবণ শব্দে স্ছজ,মান সমস্ত 

যজুর্বেদ সংহিতা । ৩৪তৎ 

বিবিধরূপে বর্জিত হইয়াথাকেন ৯ 

ইহার! সকলেই আমাকে রক্ষা করুন । ১ 

৫৪ কণ্ডিকা । 

, আদিত্যস্ততি-- 

স্বতআবী 'এই স্ত.তি বাক্য সকল 
বুদ্ধিরূপ ভূহব্র দ্বারা, চির প্রদীপ্ত আদিত্য- 
গণের তুষ্টির উদ্দেশে হবন করিতেছি , 
মিন্র, অর্ধ্যমাঃ ভগ, বহুজাত (ত্বষ্ট। ), 

বরুণ, দক্ষ ও অংশ নামক আদিত্যগণ 

আমাদের তৎমমস্ত বাক্য শ্রবণ করুন। ১ 

৫৫ কণ্ডিক 1 

সপ্তষির১্ততি_ 
শরীরে সপ্ত খাষি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন, 

ভীহাবা সদ। সর্ধ্ক্ষণ প্রমাদশূন্য হইব 
রক্ষা করতেছেন + কিন্ত জীবের ন্থুযুপ্তি 

কালে তীাহাবাও লোক প্রাপ্ত হএন, 
তীদৃশ সময়ে কেবল সদাস্থায়ী সত্য স্বরূপ 

দেবদ্য় মাত্র জাগ্রত থাকেন৩ । ১ 

৫৬--৫৮ কণ্তিকা । 

ব্রহ্মণস্পতির স্ত,তি-_ 

১ এক্ছলে মহীধর বলেন-_ ত্বক, চক্ষুঃ, শ্রাবণ, 
বসনা ভ্রাণ, মন ও বুদ্ধি এই সপ্ত! 

৭ কোন লোক ? ভাহ! স্পট নাই এবং লোক 

তি পিীশীাটীলি শীিট শী পস্প্পীপপসপিপ পপি পিস পিীপিসপী পপীলি পি 
চা 

রঙ 

পদ বুঝ! ছায়। নিপু শিমীর শিশ্প ইহা! শবে কি পুঝিতে হইবে? তাছাও ন্টীকাকার কোনকপ 
এইমংত্র গ্রণংসার্থই এ স্থলে বিশেষণরূপে ব্যহত ॥ ভাল ব্যাখ্যা কর্ন নাই'। 
হইয়াছে! গু 

৩ বোধ হয়, পরমাত্মা ও জীাত্ব!। 



পাপী 

৫৮ কৎ 

হে ব্রদ্ষণম্পতে !১ দেবযাজী আমর? 
তোমাকে প্রার্থনা করি, উত্থান কর »-- 

স্থদাতা মরুদণিণং তোমার উপপ্রযাণ 
করুন, হে ইন্দ্র! ' তাহাদের কর্তব্য 
ক্রিয়ায় আশু সহকারী হ€০৭*১ (৫৬) * 

* ত্রহ্মণস্পতি, আমাদিগকে উক্থ মন্ত্র 
নিশ্চয় সেইরূপে খলাইতেছেন , যাহাতে 
ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র) অর্ধ্যম। প্রভৃতি দেব- 
গণ এই যজ্ঞে বসতি করেন । ২ (৫৭) 

হেব্রন্ষণপ্পতে ! 'তুমিই এ সৃক্তের 
নিয়ন্তা, ইহার ভাবার্থ তুমিই অবগত আছ 
এবং টৃহাব ফলে অন্মদবং শ পরম্পবাব 

১ হ্ষবিদগণের বা ্াহ্মণজতির অধিপতি অর্থাৎ 

যাহাঁকে “ব্রহ্মণ্যদেব” কহে। 

 খত্বিক্গণ। র্ 
৩ হুদিস্ছ তিনি সহকারী আছেন ইতি বন্ত-কথন 

মান্র। 

মাধ্যন্দিনী শাখা । ৫০৩ 

তৃপ্তিনাধন তোমাবই অধীন ,-বিশ্বদেব- 

গণ যাহাতে কল্যাণ বলেন, তাহাও 
তূমিউ প্রদান করিতে পার। হে দেব! 
এই স্থপ্রি-যজ্জে পুত্র পৌত্রাদি পরির্ত 

| হইয়া আর্মব। যেন “বড়লোক” বলিয়া 
প্রসিদ্ধ হইতে পারি। ৩ 

মণ্তদশীধ্যাযের সপ্তদশ কথ্িকাই 
এস্থলের চতুর্থ মন্ত্র॥ ৪ 

সপ্তদশাধ্যায়েব ত্রয়োবিংশ কণ্ডিকাঁই 
এস্থলের পঞ্চম মন্ত্র ॥ ৫ 

সগ্ডদশাধ্যাষের সপ্তবিংশ কথ্ধিকাই ' 
এস্থলেব ষষ্ঠ মন্ত্র ॥ ৬ 

একাদশাধ্যাষের ব্র্যশীতিতম কণ্ডি- 
কাই এস্থলেব নপ্তম মন্ত্র। ৭ (৫৮) 

[ ইতি ব্রহ্ষযজ্ঞ প্রকরণ ] 

যজুর্বেদীয় মাধ্যন্দিনী শাখার মন্ত্রভাগে চতুস্ত্রিৎশ অধ্যায় সমাপ্ত । 

৫ 



অধ-পঞ্চাভ্রংশ অধ্যায় । 

চএস্ি পারার (১ টি ( এজ 

[ পিতৃমেধ প্রকরণ১ ] 

১ কগ্ডিকা। 

প্রথম মন্ত্রে অধ্বযু পলাশশাখার 
দ্বারা স্থান মার্ন করিরে২_- 

« ১ এই ক্রিয়ার্টি এতাদৃশ পময়ে আরন্ধ করিতে 
হুইবে'যে কার্্যশেষ হইতে হইতে হৃর্ষে্াদয হইবে 

অথাৎ শেবরান্রে আরন্ধ হইবে এবং হৃর্ষে্াদয় কালে 
গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে । 

২ স্ৃত ব্যক্তির স্ৃভাহ বদি স্মরণ না৷ থাকে ভাহ! 
হইলে সকল বর্ষেই হইতে পরে । ধদি স্মরণ থাকে, 

তাহা হইলে, বিষমবর্ষে অর্থাৎ, ৩য়, ৫ম, ৭ম প্রভৃতি 

বর্ষে, গ্রীষ্ম শরৎ বাপ্মাঘে, একতারক নক্ষাত্রে অর্থাৎ 

, চিত্রাদিভে অথবা অমাবশযায় এই যজ্ঞানুষ্টান 

কর্তব্য | খাহারা এই রজ্ঞ করিবেন তাহার! পূর্বেই 
মৃত ব্যক্তির অস্থি-সঞ্চয় করিয়া গ্রাম সরমীপন্ছ 

অরথে রাখিয়া থাকেন, কর্খ দিনে পুত্র পৌত্রাদি, 

আত্মীয় জনগণনকলে একত্রে এই অস্থিকুম্ত ঞ্তথা 

' হইতে বস্ত্রাচ্ছাদির্ভ ও শহ্যারঢ, করিয়া বাদিত্র, 

দেবগণেব অশ্রিয় ও অস্থখকর, পণি 
সকল এ ছচ্ছান'হইতে অপগত হউক 
এবং কৃত-সোমযুজ্ঞ এই ব্যক্তির এ স্থান 
,অধিকৃত্হউক । ১ 

দিতীয় মন্ত্রে সেই সম্মার্ডিত শ্ছানে 

অস্থিকুস্ত স্থাপন কবিবে-. * * 
যম, ইহাকে ম্বর্গীয় দিবস-রজনি 

ভোগের উপযুক্ত স্থান প্রদান করুন । ২ 

২ কণ্ডিক।। 

অধবযুযু, সেই পলাশশাঁখা ( সম্মা- 

বাদন সহ ও উত্তরীর বজ্র হারা বা চামরাদি 

দ্বার! ব্যজন করিতে করিতে শ্শান সমীপস্থ অর্থবা 

নধ্যাদিশজল-সমীপন্ছ, বৃহৎ বৃক্ষহীন, ভূনগুল্যাদি 
বিশিহট রম্য ক্ষেত্রে অথবা উরে আনয়ন করিবে ।” 
এবং সে দিবস বু আুন্নদান ও রাত্রে মৃত্য গীতাদি 

কাবশ্য কর্তব্য । 



৭ কৎ 

ভ্নী) দক্ষিণ দিকে ফেলিয়া, সাড়ে 
আঠার অঙ্গুল হীন পুরুষদ় প্রর্মীণ স্থানের 

চারি কোণে চারি শঙ্কু পু'ঁতিয়া১ , সেই 
শস্কুগুলিকে একত্র উভয়ত: পাশা রজ্জু 
দ্বারা বেষ্টন করিয়া, -উক্ত রজ্জুবেষ্িত 
ক্ষেত্রের বাহিরে, দক্ষিণে বা উত্তবে,*এই 
মৃন্ত্র পাঠপুর্ধবক নাঙ্থলে ৬টি বৃষত যোগ 
করিবে--' 

হে ধেনু-পুজ্সকল। জগত্প্রসবিত! 
দেবতা, এই শরীরাস্থিগুলি এই পৃথি- 
বীতে স্থাপন করিতে ইচ্ছা করুন,_ পরই 
জন্যই তোমরা সীরে যুক্ত হও । ১. 

ও 

৩ কণ্ডিক 

অধ্বয্যু” এই কণ্তকার প্রথমাদি চতু- 
উর্ষ জপ করত: সেই, চতুংশঙ্কুবদ্ধরত্ছু 
অনুমারে সেই সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রটি কর্ষণ 
করিবে__ 

বায়ুদেকতা এই স্থান পবিত্র করুন ॥.১ 
] সবিতাঁদেবতা এই স্থান পবিত্র করুন 1২ 

অগ্নির দীপ্তিতে ইহা পবিত্র হউক । ৩ 
সুর্যের বচ্চে ইহা পবিত্র হউক । ৪ 

অনস্তব পঞ্চম মন্ত্র পাঠ করত: বুষভ- 
গণকে নাঙ্গল হইতে বিযুক্ত করিবে-_ | 
ধেনু-পুভ্রসনকল ! তোমরা  বিষুস্ত । 

হও । ৫ (৩) 

মাধ্যন্দিনী শাখা । €৯৫ 

৪ কণিকা । 

উক্ত নাঞ্গলটি দক্ষিণ দিকে ফেলিয়া 
রাখিয়া এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক এ কৃষস্থানে 
সর্ধ্বোষধি বপন করিবে__- 

হে ওষধিসকল! তোমাদের ভূমিতে 
উৎপত্তি, তৃণ-স্তম্বে স্থিতি এবং তৃণ পত্রে 

বসতি ;* এক্ষণে এই 'অস্থিবপন স্থানে, 
গতি'কর।'১ 

৫, ৬ ক্ৃণ্ডিকা। 

এই মন্্ধয় পাঠ করত: সেই কৃষট 
ও উপ্ত-সর্বের্বীষধি ক্ষেত্রে কুস্তস্থ স্ৃতান্ছি- 
সকল রাশীকৃত করিয়া! ঢালিবে-_- 

হে স্বৃত! সবিভ্-দেবতার প্রেরণা- 

বশে তোমার অস্থিকল এই মাতৃ- 
ক্রোড়ে উপ্ত হইতেছে; মাতৃরূপা এই 
পৃথিবী তোমার কল্যাণ-কারিণী হুই- 
বেন। ১ 

হে. অমুক স্বৃত! প্রজাপতি দেবতাঁকে* 

স্মরণপূর্ববক তোমাকে এই জল-সমীপ 
স্থলে নিহিত করিতেছি, , এই জলের 
আক্রমণেই তোমার (অস্থিগত ) সমস্ত 

, পাপ ধৌত হইবে ।,২ 
৭ কণ্ডিক! । 

এ অস্থিকুস্ত অস্টি-শুন্য কবিযা 

একনিশ্বাসে ( দৌড়িয়া) দক্ষিণ দিগ্ভাগে ' 
উহা! ত্যাগ পূর্ববক, প্রত্যাগত হইলে 

১ পলাশ কাঠের ১ শু, শমীকাষ্ের'হ, বীরণ |, খধবযূ্ট বাঁ যঞ্জমান এই মন্ত্-“জপ 
কাষ্ঠের ওয় এবং ৪র্থ অশ্মমর । শঙক,্খুটি। 

ঠ 

ক্েবে-- 



€ত৬ যজ্ভুহেদলৎ ছিতা । ৩৫ অং 
৯টি 

হে স্বত্যে ! আমাদের এই দেবযান , 
পথ হইতে পরাজ্মখ হইয়াঃঅপর পথে 
( অন্থর যাঁন নামকে ) গমন কর। তুমি 
চক্ষুম্মান্, ভূমি শ্রচ্তিমাঁন্, (আমাদিগের 
প্রতি রুপাদৃষ্টি কর এবং আমাদেব বিনয় 
শ্রবপ কর,)- আমাদের পু্রাদ্ি পূরি- 
জমকে নষ্ট করিও না১। ১ 

৮৯ কণ্ডিক) | 

এই মন্্র-্য়-পাঠপুর্বক এ অস্থিগুলিব 
দ্বারা হস্ত পদাদি সমস্ত সঙ্গ প্রত্যঙজগ 

কল্পন! করিয়া তন্মধ্যে ইষ্টক! স্থাপন 
করিবে-_- 

বায়ুঃ তোমার কল্যাণকর হউন; 

'আদিত্য, তোমার কল্যাণকব হউন; 
এই ইফউকাঁগুলিও তোমার কল্যাঁণকব 
হউক; অগ্নিসকলও তোমার কল্যাণ 
কর হউন, পার্থিব কোন পদার্থই 
*তোমার ক্রেশকর না! হউক । ১ 

'দিক্সকল,, তৌমাঁর কল্যাঁণকরী 

হউক; জলদেবীরাও তোমার কল্যাণ- 
কারিণী হউন; সিঙ্ধুগুলিও তোমার 
কল্যাঁণকারী হউক; ॥ অস্তবীক্ষও তে তেমার , 
কল্যাণকর হউক ;* অধিক কি-_দিকৃ- 
বিদ্িক- -স্থ সমস্ত পদার্থই তোমার কলযীণ- 
সাধন হউক । ২ 

সাপটা 

গ্রাম) একস্থালে সমস্ত বিনষ্ট করিও না। 

১ অর্থাৎ পাংক্রানিক রোগনূপে প্রবিষ্ট হই! 
১] আমর পরিষারবর্গ (পাড়াকে পাভা, গ্রামকে 

১০ কেপ্তিক। 

পূর্বদিক ভিন্ন অপর কোন দিক 

কর্ষণ করিয়া অথবা কোন গর্ভ হইতে 
স্বত্তিকা আনিয়/ এ অস্থি শরীবের উপ- 
রিচ্ছ ইষ্টকোপরি স্তানু পরিমিত উচ্চ 

"বেদী নিশ্মীণ কবিয়া, তছপবি শৈবাল 
'ও কুশী আচ্ছাদন করিয়া, এ বেদীব 
দক্ষিণে ছুইটি গর্ভ খনন করত: তাহাব 
একটীতে নীর ও ব্মপরটিতে ক্ষীর 
রাখিয়া এবং এ বেদীর উত্তবে অতি 

নিট নিকট সাতটি গর্ভ' খনন করিযা, 
জল্রেছার! & গুলি পয়: প্রণালীর আকারে 

পবিপর্ কৃবিযাঃ তাহাতে যুজমান, 

অধ্বধুযু ও অপবাপব বদ্ধুবর্গ উপলখণ্ড 
প্রক্ষেপপুর্ব্বক তছুপরি বিচরণ করতঃ এই 

মন্ত্র পাঠ করিবে5- 
হে*বদ্ধুগণ ! ইহা অশ্বন্বতীষ নদী 

প্রবাহিতা হইতেছে, আইস, আমর! 
ইন্ভার উপরি উঠিতে চেষ্টা" করি,_* 
উত্থান করি,__উত্তীর্ণ হই; এই স্থলে, 
আমবা স্বীযফ শরীরাশ্রিত অশুভলকল 
বর্জন করতঃ শুত সংগ্রহ করি। ১ 

পপি 

সাপটি সিরিজ 

* ১ কোন মতে,- ব্রাহ্মণের সমাধিবেদী (গোর) 
মুখ গ্রমাণ উচ্চ হইবে; ক্ষত্রিয়ের বক্ষঃ প্রমাণ, 

বৈশ্যের উরু-প্রমাণ এবহ ভ্ত্রীগণের যোলনি-প্রমাণ 
ও শুত্রেরুই জাহু-প্রমাণ হইবে; সকলের একরূপ 
নহে। ₹ পাষাণ বিশিষ! ) 



৬৬ কৎ মাধ্যন্দিনী শাখা । ৫০৭ 

১১ কণ্ডিকা। * ১৪ কণ্তিকা। 
অমাত্যগণ যজ্ঞোপবীতী হইয়৷ অপা- এই মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে স্বগ্রামে 

মার্গ দ্বার স্ব স্ব শরীর শোধন করিবে১-_ | প্রত্যাগমন করিবে * 
হে অপামার্গ ! তুমি অন্মচ্ছরীরের 

সর্বপ্রকার পাপ (মল) ছুর কর, ছু: 

বপ্রজন্য রেশও যেন বিদ্বরিত হয় ।,১* 
১) নু 

ৰ 

১২ কণ্ডিকা। 

এই মন্ত্র পাঠপূর্ধবক স্নান করিয়া! বস্ত্র 
ত্যাগ পূর্বক নব বস্ত্ পরিধান করিবে-- 

জল ও , ওষধিসকল আমার্দিগের 
পরম বন্ধু হউন এব তীহাবাই যুহাব! 
আমাদের সকার্ষ্যে* দ্বেষ, করে, সেই 

বিপক্ষগণের পরম শক্র হউন ॥১ 

১৩ কণ্ডিকা। 

স্নান্চ অমাত্যগণ এই মন্ত্রে বষভ- 
_পুচ্ছ স্পর্শ করিবে_- 

আমর] স্বীয় কল্যাণার্থ, স্থ্ররভি- 

নন্দন বৃষভকে স্পর্শ করতেছি, এই 

বৃষভ-শরীরস্থ সেই এশ্বর্য্যম্টুন্ ব্রন্ধামি, 
আমাদের সর্বপ্রকার দুঃখের তারক , 
হউন । ১ 

পপি 

১ এ স্থালে কোন মঙ্ডে অপামার্গশাখ। সর্ব 

আমর' সাত স্ৃতরাং নির্দল হইয়া 
উত্তর স্ব” দর্শন কবত তীরে উত্থান করি- 

তেছি এব? এই দেব-যজন প্রদেশে গমন 

করত সূর্য্য দেবের উত্তম জ্যোর্তি উপ- 
ভোগ করিতে প্ররৃত হুইয়াছি। 

১৫ ফণ্ডিক1। 

শ্মশান" হইতে প্রত্যাগমন কালে 

শ্মশান সীমাতে এই মন্ত্র পাঠ পূর্বক, 
মর্যযাদালোষ্টর ক্ষেপণ করিবে-: 

জীবগণের অকাল-ম্ৃত্যু-ভয় বারণার্থ 

আমি এই পারধি দিতেছি, স্বৃত্যুর আগ- 

মন পথে ইহা পর্বতরূপী অবরোধ 
হউক, গ্রামস্থ প্রাণিগণের কেহই যেন 
অকালে পিতৃলোকে নীত ন৷ হয় প্রত্যুত 

সকলেই কর্মক্ষম খাঁকিয়া শত শরৎ, 
জীবন লাভ করুক। ১, 

১৬, ১৭ কগ্ডিকাঁ। 

* আঁঞ্জন২ ও অত্যঞ্জন৩ করণানভ্তর এই 
মন্ত্র্ধয় পাঠ পূর্বক ওপাসন৪ অঘ্িতে 

আহুতি প্রদান করিবে-» 

১ বৃহত মৃত্পিগু বা পাযাণখণ্ডাদি | 

হ কঞ্জলাদি দ্বার! নেত্রীঞ্গন। 
শরীবে সর্ববতঃ স্পর্শ করাইবে এবং কোনমতে অপা- |৬ ও টতলাদি দ্বারা পাঁদমর্দন। 
মার্ধব-বীজ বাটীয়া তদ্তোঁয়। সর্বাজ অভ্যঞ্জন (আপ 
টন) করাইবে। 

৪ কর্তীর আবসথ্য নামক অগ্রিকে“দর্ডপৃঙু 
কারা বিস্তীর্ণ করতঃ তচ্চতুস্পার্শে *বারণ কাঁষ্ের 



৫৮৮ 

হে অগ্নে! আমাদিগের আয়ু পবিজ্রে 

যজুৰেদ সৎহিতা। ৩৫ সং 

তেছি, পাপবাহী তিনি ঘমরাজ্যে গমন 
কর, আমাদিগকে যথেষ্ট অঙ্গ ও পানীয় । করুন এবধ এই স্থলেই অপর অগ্নি স্থার্পিত 

প্রদান কর এবং ছুর্জনগণের আক্রমণ 
হইতে রক্ষা কর। ১ 

হে অগ্নে! তুমি ঘ্বতাহুতির মুখ্য 
স্থান," তোমার মুখ সর্ধবদাই ম্ত-লিপ্ত, 

দবর্তাহুতি লাভেই শ্ুমি বর্ধিত ও আয়ু- 

শান হইতেছ: এই স্বমধুর, সুন্দর, খব্যঃ | 
স্বত পানে তৃপ্ত হুইয়, পিতা যেরূপ | 

পুত্রকে রক্ষ। করে তদ্বগ্ড আমাদিগকে বক্ষা 
কর। এই আহুতি হ্বন্দররূপে গৃহীত 

“হউক । ২ 
রা 

১৮ কণ্ডিক|। 

হইলেন; ইনি, স্বীয় কর্তব্য জ্ঞানে, দেব- 
গণকে হব্য প্রাপ্ত করান । ১ 

[ ইতি পিভৃমেধ প্রকরণ ] 

২০ কণ্ডিক। 

( অক! শ্রাদ্ধে মধ্যমাষ্উক। গোপশু 
দ্বারা হুইয়া৷ থাকে) এই মন্ত্রে গাভীর 
বপা! হোম করিবে -- 

“হে জাতবেদ:! যে প্ঘলে (পরাকে) 
পিতৃগ্রণ নিহিত অ্ছেন তাহা তুমি অব- 
গত আছহ অতএবু তাহাদের জন্য এই 
বপা বহন কর ;_মেদঃসম্ততা এই 

অনস্তর অধ্বুর্ণ এই পরিদা১ পাঠ | কল্যান তাহাদের তৃত্তিকাঁরিণী হউক,_ 
করিবে-_ 

ইহারা, গোপুচ্ছ গ্রহণ করিয়াছেন, 
অগ্নিতে গপাসনও করিধাছেন হুতরাং 

'দেবগণের মধ্যে কীর্তিলাতীও হইলেন ; 
আর ছঙ়্ীদিগকে কে পরাভব করিতে 

পারে ? (কেহই ন1)। ১ 

১৯ কিক । 

এই মন্ত্রে গউপাসন নিরসন করিবে-- 

আঁমমাংসভোজী অগ্নিকে দূর করি- 

এই মনোরথটি আমাদেব সত্যন্ূপে সন্নত 
হউক। এই আহুতি হ্থন্দররূপে গৃহীত 

হউক। ১ 

২১ কণ্ডিক।। 

শয়নের মন্ত্র_ 
পথিবীস্থ, গথকোমল, বিস্তুত এই 

শয্যা, আমাদের স্থুখকরী হউক । ১ 

স্ানের মন্ত্র 
* এই জলদেবীর: আমাদের শরীরের মল 

(টি ০ রিনি তি টি 

চারটি পরিধি স্থাপন ব্লুরিলে তনমধাগত এ অস্মিকে | ছুর করত: আমাদিগকে শুচি করুন । ২ 
পাস কহে | ইহাতে ঞই বারণ ফাষ্ট নির্টিত 

ক্রুব ঘরই আন্তি প্রদ্দান করিতে হয়। 

5 লক্ষণ যন্ত্র! ১ কৃত্রিম নদ। 



২২ কৎ মাধ্যন্দিনী শীখ|। ৫০৯ 

২২ কণিকা । ইহার আবির্ভাব হউক, অমুক* ইনি স্বর্গ 

সাগিকগণের দাহের পূর্বেবে এই মন্ত্রে | লোকের জন্য প্রস্তুত হউন। ১ 
একটী আজ্যাহুতি প্রদান করিবে-- 86222272458 

১ এস্থলে যজমান-পিতাঁর (বের) নামো" নিজ 

হে যক়মান'! ইহা কর্তৃকই তোমার লেখ করিতে.হইবে | 
আবির্ভাব হইয়াছিল, এক্ষণে তোমাকর্তৃক, 

যজুর্বেদীয় মাধ্যন্দিনী শাখার মন্ত্রভাগের পঞ্চত্রিৎশ অধ্যায় সমাপ্ত । 

পপ শী শশী টি টিসি 

অথ যট্ত্রিংশ অধ্যায় ॥ 

[ শান্তি প্রধরণ] বা! মনের যে ছিজ্জ অতিতৃঞ ( উত্ধথাত ) 
ভর, হইয়াছে, বৃহস্পতিদেবতা তৎসমস্ত 

১২৪ কণগ্িকা। পুর্ন করুন। যিনি ভূবনত্রযের অধিপতি, 
প্রথমাদি চতুর্ধিংশ কথিকাত্বক এ | দেই পরমদেবত। আমাদের কল্যাণকর 

অধ্যায়টি শাস্তি-কাম ব্যক্তি পাঠ করিবৈ_: | হউন। ₹ 
ধাক্-রূপ বাগিবজিয় স্বাস্থ্য লাভ করুক, ঘিনি আমাদের সমস্ত বুদ্ধিরতিকে 

যজু.-রূপ মন স্বাস্থ্য লাত করুক, সাম-রূপ (ঠুকর্তব্যকার্য্যমমন্তে সতত নিয়োগ করিতে- 
প্রাণও স্বাস্থ্য লাভ করুক, চচ্ষুরিক্রিয় ও ছেন, সেই জগৎ- -প্রসবিতা পরমদেবতার 

আ্বোবেন্দরিয়ও স্বাস্থ্য লাভ করুক  বাক্ 1] ভূলোক, ভুবর্লোক ও স্বর্লোক ব্যাপী ভর্গ 
ওজ? সহ"ওজ: এবং প্রাণ ও অপান-- |ী মর। ধ্যান করি। ৩ 

এতৎসমস্তই আমাতে যথাবস্থিত হউক। ১ হে চিত্র! কীদৃশ কর্িষ্ঠঅতে বর্ত- 

আমার চক্ষুরাদ ইন্জরিয়ের, হুদয়ের | মান থাকিলে, কীদৃশ স্উতী দ্বার। তুমি 



৫১৩ যজর্বেদ সখাহতা। ৩৬ অং 

আমাদের সতত বদ্ধনকারী সখা হও? 8 সূর্য্য আমাদেব কল্যাণার্থই উত্বাপ দান 
যতপ্রকার মদজনক অন্ন আছে, তগ্মধ্যে ' করুন এবং পর্ছন্যদেবঙও আমাদের 

কোনটি বিশেষত মদজনক ও সত্য? যাহা কল্যাণ কর হওতং শব্দাড়ম্বর সহকারে 
তোমাকে যণ্ত করিতে সমর্থ, যাহাতে তুমি | বৃষ হউন। ১০ 

আমাদিগকে আরোগ্যমূল গ্ছদূড় বস্তু €তাহারই প্রসাদে ) দ্রিবসসকল আমা- 
প্রদীন কর ?। ৫ দের কল্যাণকঞ় হউন, রাত্রিসকল;৪ 

তুমি চিরদিনই কৃতৌপকাঁর স্ীবকঃ | আমাদের কল্যাণ বিধান করুন এবং 
সধ্য-স্বভাব, প্রাণীদিখের উতির *জন্য | গত্যাদ্ি-শক্তি-সম্পঙ্গ ইন্দরারি* যুগ্মদেবতা 
সর্ধবথা শত শত উপায় সমুস্তাবন করি- | আমাদের কল্যাণকর হউন, বৃষ্রিপ্রদ 
তেছ। ৬ ইন্দ্ঃবরুণং যুগ্মদেবতা আয়াদের কল্যাণ- 

ছে বৃষন্1 তুমি কীদৃশ উতি শক্তির | কর হউন, অলোৎপাদক ইন্দ্রাবরুণ৩ 
দ্বারা আমাদিগকে আমোদিত কর এবং ] ষুগ্র্দেবতা আমাদের কল্যাণকর হউন 

কোন ক্রিয়াবশেই বা স্তোতৃদিগকে পূর্ন) এবং স্থপককারী ইন্দ্রাসোমঃ যুগ্মর্দেবতাও 
মনোৌরথ কর ? ৭ আমাদের কল্যাণকর হউন ১১ 

পরমৈশ্বর্ধ্য বিশিষ্ট পরমদেবতা, এই (ভীহারই প্রসাদে ) জলদেবীর৷ ন্ব- 
বিশ্বসংসার সমস্তেরই রাজ স্থতরাং | স্বযু হইতে আঁমাদিগের কল্যাণাথই 
(নৈসর্গিক ) কি দ্বিপদ কি চতুষ্পদ স্যষ্ট- | প্রত্রত হউন এবং আমাদের অভিমত 

“মাত্রেরই কল্যাণ বিধানে তিনি , সতত | ১ মেঘশঞ্চয়াদি কার্যে শিদ্দান, তেজে।বিশেষ 

তপঁরণ ৮ ঈত্্রত্নামক দেবতার অনুগত অন্মিকে ইন্্রাপ্সি কে 
৪ অথাৎ বিষ্্যুৎ ॥ 

(তাহারই নিয়মাধীন হইয়া, তাহার ২ তাদৃশ ইন্রের অনুগত বর্ধধারার উপযোগী, 

প্রপাদে”_) গিত্রদেবতা আমাদের | মেশরাশিকে উল্রাবরুণ কহে অর্থ পঙ্ঞ্য। 
কল্যাণকারী, বরুণদেবতাও আমাদের ৩ তাঁদৃশ ইন্দ্রের অনুগত সষধ্যরশ্মিকে ইন্লাপৃষণ 

'কল্যাণকারী, অর্ধযমাদেবতাও আমাদের কছে। 

কল্যাঞকারী, বৃহস্পতি ইন্দ্রদেবতাও | ৫ ভাপ ইন্দ্রের অনুগত চত্ররশ্মিকে ইত্রালোম 

ঁ কহা৷ য্বায়। 
আমাদের কল্যাপুকারী এবং ব্যাপক | € মুশব্বে, যখ। হইতে নদ্যাদি প্রশ্রবণ ( বারণ), 
বিষুঃদেবতাও আম্মাদের কল্যাণকারী | সকল পৃথক্ হয অর্থাৎ উদ্ভুত ব| প্রকাশিত হইয় 
হউন্গ ৯ * এ নম্যাদি দাম ধারণ করে । সেই পিকিপৃষ্ঠাস্বিকে 

(তান্ধারই প্রসা্ধে ) বায়ুদেবতও | “যু কহে, ঘথা_প্র্কা নদীর সং হিমপিরিখ্ছ গোমুখী 
' আমাদের, কল্যণক্কর সপে প্রবাহিত হউন, | স্থান। 



২২ কৎ বাধ্যন্দিনী শাখা । £১১ 
পানাদি ব্যবহারেও কল্যাণী হউন । ১২ | উপতোগে আমি যেন সমর্থ হই? ১৭ 

হে পৃথিবি! আমাদিগের জন্য তুমি “. হে দ্ৃতে।১ আমাকে এই বিষয়ে দু 

(তাহাই প্রসাদে ) কন্কবাদি শূন্য, শয্- | কর_-যে, আমাকে যেন সকল প্রাণিই 
নাসনাদির উপযুক্ত, স্খকরী হও এবং | মিত্র ভাবে দর্শন করে এবং আমিও যেন 

বিস্তৃত আকারে আমাদিগকে স্থখ প্রধান শ সকলুকেই *মিত্র, ভাবে দর্শন করি, 

কব । ১৩ ণ (আমি কেন) আমবা* সকলেই "যেন 

হে জলঞ*দেবী-সমহ। তোমবা যেহেতু ৃ নকলকেই মিত্রভাবে দর্শন করি । ১৮ 

প্রসিদ্ধ কলাণকার্রণী অতএব আমাদ- ! হেদৃতে! যদি উক্তরূপ সর্বব-প্রিয়- 

গকে নানাবিধ রলভোগে এবং বমণীয ; দর্শন হইতে পারি, ম্তাহা হইলেই যেন 

হ্রমহৎ দর্শন কার্ধো সমর্থ করিতে তছ। ১৪ দীর্ঘজীবী হই -তাহাহইলেই যেন দীর্ঘ- 

মাতা যেরূপ প্রীতি প্রফল্প-চিত্তে জীবী হই২। ১৯ 

বালককে স্বধোপম শুন্য পান কবান, । হে অগ্নে। দীপ্তির কারণ ষে ত্বদীয় 

তোমরা সেইরূপ আমাদিগকে স্বীয় | তেম্ত-ম্বরূপ জ্বালা, তাহাকে নমস্কাঁর ;-- 

কল্যাণতম বসের অধিকাবী কবিতেছ। ১৫ | তোমাব সেই ভ্বালা, যাহার! দুর্বব্ত 
তোমাদেব যে গুণে এই চরাচব চিব- | তাহাদিগকে সন্ভপ্ত করুন, আমাদিগের 

তৃপ্ত হইতেছে, আামবা পর্যাপ্তরূপে সেই | জন্য তোমার “পাবক* এবং “শিব” নাম 

গুণ ভোগ করিতে পাবি । হেজলঁদৈবী- | সার্থক করুন ৷ ২* 

সমূহ! আমাদিগকে এতাদৃশ প্রসাদ তোমার বিছ্যুৎকে নমস্কার,_ তোমার 

কর । ১৬ স্তনযিত্বকেওত নমস্কাৰ করি, এবং তোমা- 

(ভাহাৰ প্রদাদেই ) ছ্যলোকে শাস্তি | কেও 'ভুয়োভুয়, নমস্কার ;--ভগ্বন্ ! তুমি 
ববাজিত, অন্তবীক্ষে শান্তি বিদ্যমান এবং সর্বপ্রকারেই আমাদের স্থখের জন্য 

খিবীতেও শাস্তি রহিয়াছে ; দেখ _ জল | যত্ববান্ রহিয়াছ। ২১ 

গাস্তিকারক, ওষপিসমস্তও শান্তিকারক, | 3 ভগবন্! তুমি ঘখন নী 
'নম্পতিনমূহ হইতেও শান্তি লাভ “হয়, | আমাদের হ্বখের জন্য যত্ববান্ রহিক্লাছ 
অধিক কি) সমস্ত ছ্যুতিমৎ্থ পদার্থই 
াস্তিব উপকরণ । যিনি পবমদেবতা 

ই পা | ধস 
দা দীর্ঘজীৰন প্রার্থণীয় নহে । 

র্বত্র আাছেইআছে। 'সেই শাস্তির ৩1দ্যাাধার মেৎমত্ল। 
৬৬ 

৯. ছৃতি শবে চরম থলৈ, এ স্থলে উক্ত 
খলেন্জগ্া শরীর বুঝিতে হইর্বে। 

ডিসির 9187 



৫১৭ 

অতএব আশ! করি-- আমাদের কোনরূপ 

ভয়ই নাই এবং আমাদের প্রজা ও, 

পশুরাও নির্ভয়ে তোমার প্রদত্ত কল্যাণ 

উপভোগ করিতে সমর্থ হইবে । ২২ 
,(তোমার প্রসাদে) জলসমূহ ও 

ওষপ্রিসকল আমাদের মিত্র হউক এব ; 
' ঘে আমাদের শত্রুতা করে ও আমরাও 

যাহার শত্রত্তা করি তাদৃশ হুরাত্বগণের 
জন্য অমিত্র হউক। ৪৩ 

অমর! যেন, শত-শরৎ জীবন লাভে 
সমর্থ হই! এবং উক্ত জীবনের শেষ 
কালপর্যযস্তও যেন, পরম দেবতা-কর্তৃক 

যজুর্েদ রৎংহিতা। ৩৭ অত 

নভোমগুলে স্বাপিত, এই, গুক্লাভ, 

জগচ্চক্ষুর গতি দর্শনে সমর্থ থাকি! 
তাবৎকাল শ্রবণেক্দিয়ের অন্যুন-ক্ষমতাও 

প্রার্থনীয় ! বাঁগিক্দ্িয়ের দোষও ন। জন্মে, 

ইহাও প্রার্থনীয় ! এবং দীনতাবাপমও 
যেন না হইতে হয়! শত'শরত কাল 

ব্যতীত হইলে পরেও পুনরপি১ এইরপ 
প্রার্থনীয় । ২৪ 

[ ইতি শান্তি প্রকরণ ] 

১ জম্মাস্তরেও। 

যজুর্দেদীয় মাধ্যন্দিনী শাখার মন্ত্রভাগের ষট্ত্রিংৎশ অধ্যায় সমাপ্ত। 

সখ সপ্তভ্িৎশ অধ্যায় । 

। প্রবগ্য প্রকরণ১ ] ৬ 

ঠ 

চা 

১ কণ্ডিকা। 
এই মন্ত্র পাঁঠু করতঃ উড়ুম্বর ( যজ্ঞ- 

১ পপ্রবর্থ” একটি কোন বিশেষ ঘজ্ঞত নখে, 

প্রত্যুত ইহ? অশ্বমেধাদি যঞ্জের শিরোভূত যজ্ঞাক্স- 

ডুমুর ) বা বিকঙ্কত (ৰৈচি) কাষ্ঠনির্িত, 
'অরপ্থিপ্রমাণ অজি গ্রহণ করিবে-_ 

বিশেষ | মন্ত্পৃত* করির! তাভরিগ্রহণপূর্ধ্বক মৃৃত্তিক 

খননাদি পুরঃসর মহাবীর নিন্মাণ ছইতে আর 

করিয়! উক্ত মহাবীরে প্রস্্তীকত ঘর্শ লই 

বিবিধ আহত ছংন পর্ধত্ত জরিয়াগুলিকে *প্রাবঃ 



৩ কৎ 

ছে অভ্রে! সবিতৃ-দেবতার প্রেরণা- 

বশে, অশ্বিদেবদ্ধয়ের বাহুযুগল এবং 

পুষা দেখতাব হস্তদ্য়ের সাহায্যে তোমাকে 

গ্রহণ করিতেছি, তুমি নারি১ হইতেছ।১ 

কা ফহছে এবং এই আহতি-সাধন্দ অগ্নিকে 

পরবর্গান্রি কহা! যায় এই স্থল ছইতে (সপ্ত- 

ত্রিশাদি ) অধাায় ত্রপ্ঠে এই প্রধান যাগাঙ্গ ক্রিধানু- 

ঠানাদির বিধান আঁছ। ভন্মধ্যে, এ অধ্যায়ে 

মহাবীর নির্শাণাদি, ইহার পর অধাঁষে (৩দ%শে ) 

বশ্গ্রীহণান্দি ঘণ্ধ্ণহুতি পর্যান্ত ভ্ত হয়াঁছে এবং 

চৎপর অধ্যায়ে (৩৯শে ) এই কার্ধণনুষ্ঠানে মহা- 

ীর-ভগঘ্রা্দি কোনরূপ ৰিক্ব ঘটিলে তাহার প্রাষশ্চিত 

যবস্ফিত ছইযাছে | “মহাবীবঞ্চ শবে, মন্দাগ্রিতে 

প্র আবর্তৃনপূর্র্ষক প্রহর পরিমাণে শব প্রস্তন্ঠ করতঃ 

চন্মধ্যে ঘ্বৃতনিক্ষেপাদদিপূর্ববক নেই শর হইতে ঘর 

রত করিবার উপযুক্ত পাত্রবিশেষ অর্থ 

ধু জাল দিবার একপ্রকার কটাহ ( কড়1)। ছুদ্ধের 

বধ হইতে অথবা তাদশ ছুগ্ধ-জাত দধিব শর হইতে 

টত্পন্ন ম্মেহ পদ্দার্থবিশেষকে “্ঘপ্ম/' কছে এবং 

ই ঘণ্ম্য প্রস্তুত করণার্থ যে যে উত্রৃষ্ট গাভীর 

শৈধ গ্রহণ কল] যাঁষ ভাহাদিগকেই: (মহা, 

₹হ! যায়। পুরোডাশাদি, সোমাহুর।দি বা অশ্বাঙ্গ 

[ফাদি প্রত্যত করিয়া ভাঁছ। দ্বারা ইজ্াদি দেব- 

[খের সন্তোষ সাধন যেক্ধুপ যজ্ঞের প্রধান্র কার্ধ,, 

মর প্রদ্যত করিয়া তাহা হবার! তীহান্রের তোষসাধন, 

বাঁধ হয় তোঁংবিক কার্ধয, যেছেতু এই প্রবর্গা 

মাধ্যন্দিনী শাখ। ! €১৩ 

২ কণ্ডিক1॥ 

গৃহীত অভ্রিটি বাম হস্তে ধৃত করিয়া 

দক্ষিণ হস্ত দ্বার উহ স্পর্শ করত: এই 
যন্ত্র.পাঠ করিবে-_- 

1 অতি য্ান্ * হবিচক্ষণ ত্রাঙ্গণের 
অধীনং + হোতৃকার্ধ্ে .ব্রতী এই ক্রাঙ্মণ- 
গণ, এই যঞ্ঞ কার্ষের মনোনিবেশ করিতে- 
ছেন এবং "যথাযথ হস্তপদাঁদি ইন্ডিয়- 
চালনেও তৎপর 'রহিয়াছেন ;--যিনি 

প্রাণিমাত্রেরই মনোবৃত্তি অবগত আঁছেন 
একমাত্র* তিনিই ইহা! সম্পন্ন করুন! 
সেই জগৎ-প্রসধবিতা দেবতার স্ততি 

অলীম, তাহারই শ্রীত্যর্থ এই আন্ুতি 
প্রদত্ত হইল, ইহ! স্থন্দররূপে গৃহীত 
হউক । ১ 

৩ কগ্ডিকা। 

এই মন্ত্র পাঠ করতঃ পাণিঘয় ঘার! 

বিঘনত স্বপিগড গ্রহণ করিবে-_ 
পপি 

কাওটি*মখ-শির, অর্থাৎ যজ্ঞের মন্তকস্থরূপ প্রধান 

বলিষ! শ্রুতিতে সর্বত্র ব্যবহৃত দেখা ঘাষ। 

১ 'নাবি-অরি-শুনা অথবা স্কট নামক ক্ষার 

স্ত্ীস্ববপা | 

২ অর্থাৎ, সর্ব-স্থিক্গণের কার্ধয-পর্্যবেক্ষ 

“বর্থ।,ত নামক প্রধান খাতকে অধীন। ২, 

ও জোতির্বিশিষট অর্থাৎ যাদুশ পৃ, হইতে 

পুরীষ জগ্মি গ্যোশু ) প্রকাশ পাইতে পারে! 



৫২৪ 

হে মিশ্রিত দ্যাঁবাপৃথিবী দেবীদ্ধয়১ 

পৃথিবীস্থ এই দেবযন্রন প্রদেশে অদ্য 
তোমাদিগকে লইয়া যজ্ঞের, শিরংস্বরূপ 
প্রধান কার্ধ্য সম্পন্ন করিতে ইচ্ছ। করি- 

যাছি। হে ম্বৎপিগড ! যজ্ঞের জন্য, 

যজ্ঞের শিরঃ-ন্বরূপ প্রধান কা্যের জন্য, 

তোমীকে গ্রহণ করিতেছি । 

৪ কর্তিকা। 

এই মন্ত্র পাঠ করত: বর্জীকবপাঁ- 
' গ্রহণপূর্ববক পাতিত কুষ্জীজিনে বক্ষিত 

স্বহপিপ্ডের উত্তরে উহা স্থাপন করিবে__ 
হে প্রথমজা বআ্ী দেবীরা২ ! পৃথি- 

বীন্ছ এই দেবযজন প্রদেশে অদ্য 
তোমাদিগকে ল্য! যজ্ের শির-স্বরূপ 

প্রধান কার্য্য সম্পন্ন করিতে ইচ্ছ1 কবি- 

যাছি। যজ্ঞের জন্য,--যজ্জের শির স্বরূপ 

প্রধান কার্ধ্যের জন্য, তোমাদিগকে গ্রহণ 
করিতেছি । ১. 

€ কণ্ডিকা । 

এই মন্ত্র পাঠ করত: বরাহোৎখাত 
স্বত্তিক! গ্রহণপূর্রবক সেই রুঞ্ণাজিনন্থু 
বল্মীকৰপাঁর উত্তরে উহা! স্থ(পন করিবে-: 
হিলি রিনি শিপ 

১ ছা-অংশ জল ও পৃথিবীর অংশ মৃত্তিক!। 

২ উমাটী । সমস্ত প্রাণী স্ন্টির প্রথ;ম সর্বাগ্রে 

বজ্রেদঘৎ হিতা। 

ক 

পপ বিপাশা পপ পাপা শী পেশা পশলা শ 

৩৭ ক্সং 

হে বুঝাহোৎখাত সৃভিকে। পূর্বের 

পৃথিবী এইটুকুই ছিল” পৃথিবীস্থ দেব- 
যজন প্রদেশে অদ্য তোমাকে লইয়া 

| ষক্তের শিরস্বব্প প্রধান কার্য সম্পন্ন 

| কবিতে ইচ্ছ! কবিয়াডি ' যজ্ঞে জন্য,_ 
1 যজ্জেব শির" স্বরূপ প্রধান কাধ্যের জন্য 
তোমাকে গ্রহণ কর্পধিতছি । ১ 

৬ কথিকা ] 

» এই কগ্ডিকার প্রথম মন্ত্র পাঠ করত. 
কতকগুলি পুতিক1২ গ্রহণপূর্বক সেই 

ববাহোঁৎখাত শ্ৃত্তিকাঁর উত্তরে উহু! স্থাপন 

করিবে_- 
হে পৃতিকালমুহ ৷ তোমরা এশ্বর্ধ্যমান্ 

যজমানের তেজ”স্বরূপ হইতেছ অতএব 

এই পুথিবীস্থ দেবযঙ্জন প্রদেশে অদ্য 

ভোবাদিগকে লইযা যজ্ছেব শিব স্বরূপ 

প্রধান কাধ্য সম্পাদন কবিতে ইচ্ছ! কবি- 

যাছি । যজ্ঞের জন্য-যজ্জের শির: স্বরূপ 
প্রধান কার্ষ্যের জন্যঃ তোমাদিগকে গ্রহণ 

করিতেছি ।* ১ 

দ্বিতীয় মন্ত্র পাঠ করত: অঙাদুগ্ধ 

গ্রহণ ূর্ববক দেই কৃষ্ণাজিনস্থ পুতিকা- 

স্পপ পালাল 

১ অর্থাৎ প্রথমে পৃর্থবীব বিশ্ততি অতান্প 
ছিল, ব্রু্ম পুষ্ট হউফা বৃহদ বয়বা চইতেছে। 

₹ পুতিক্লাসুপগা পাট বা প্রকপ কোন বন্ধ 

এই পৃথিবীতে" উই স্ক্টি হইযাছ্ছিল, এই জনাই |:(উশাজি ।, উহা মুৎপি-ও মিশ্রিত কগিলে তাহ। 

প্রথমঙ্া, বিশেষণ দেওয়া হইযাছে হুদ হইন্ক | 



৮ৰং___ দাযন্দিশাশাধা। ৫৯৫ 
সমূহের উত্তরে উহা স্থাপন ঝ্ুবিবে - ৷ শরিবৃতে উপনীত করুন» ১ 

দুগ্ধ! যজ্ঞের জন্য-_যজ্ঞের শির" দ্বিতীয় মন্ত্র পাঠ কবত ,ঈ কৃষ্ণীজিনঃ 

স্বরূপ প্রধান কার্য্যের জন্যঃ তোমাকে | পবিরৃতবেদীতে স্থাপন কবিবে - 

গ্রহণ করিতেছি । ২ | হে সম্তারনকল। যজ্ঞেব জন্য-_ 

তৃতীয় মন্ত্র পাঠ 'করত: কতকগুলি । যজ্ঞের শির-স্থব্ূপ প্রধান কার্ষেব,জন্য, 
গবেধুকা১ গ্রহণ পূর্বক দেই কৃষ্ণাজিনন্থ, | তোমাদিগ'কে এপ্ছলে স্থাপন করিতেছি।” 
অজগাদুগ্ধের উত্তরে উহা স্থাপন করিবে তৃতীয় মন্ত্র পাঠ করত; বন্মীকবপা» 
হে গবেধুকাসমূহ! যজ্ঞের জন্য_যজ্জের | প্রভৃতি যক্তারত্রয় স্বুপিণ্ডে মিশ্রিত 

শির:স্বরূপ প্রধান কাধ্যের জন্যঃ তোমা- | কবিবে__- 

দিগকে হণ করিতেছি । ৩ হে সুস্তার চতুষ্টয়! যজ্ঞের জন্য _ 
যজ্ঞের শির"ম্বরূপ প্রধান কারধ্যের জন্য, 

তোমাদিগকে মিশ্রিত কবিতেছি। ৩ 

তুর্থ মন্ত্রপাঠ করত. সেই বল্মীলা দি 

মিশ্র মবৎুপিগড ছাবা একৈকক্রমে তিনাট 
মহাবীর* নির্মাণ করিবে_ 

হে সস্তার চতুষ্টয়। যজ্ঞের জন্য__ 

৭ কণ্ডিকা ৷" র্ 

এই কগ্ডিকার প্রথম' মন্ত্র পাঠ কবত: 

অধ্বযু'্য ও প্রতিপ্রস্থাতা 'প্রসৃতি কতিপয 
খর্তকৃঃ এ সম্ভারপূর্ণৎ কৃষ্ণাজিন খানি 
অতিসাবধানে ধরিয়া পরিব্বত্ স্থলে | যজ্ঞের শির: স্বরূপ প্রধান কার্ধ্যের জন্য, 

১, 

লইঘা যাইবে-- তোমাদিগদ্বারা মহাবীর প্রস্তত করি- 
্রক্ষণম্পতিদেবতা সমাগত হউন, | তেছি? ৪ 

স্থনৃতাদেবীও সমাগত! হউন, এবং দেব- 
গণ আমাদিগকে বীর, নর্ধ্য, পড়িজ্তকাধ, 

৮ ৮ কণ্তিক। । 

১ গড়গড়ে ধান্য । 
২ সম্ভাব শবে উপ্করণ। এবলে মহাবীর নিশ্্বাণ 

কবিবার সার ধথা-_মৃত্দিও। বল্মীক "ঝুপা, বরাঁ- 

হোহখাত মৃত্তিকা, পৃতিকা, অজাহগ্ধ ও গবেধুকী । | 

৩ পঞ্চ অরদ্ধি পরিমিত, লমচতুরত্র, লিকভালিপ্ড, |. ১ ০০ অধ্যায়ের ৮৯ টাপ্রুনী দেখ । 

জপ্ত ভূ-সংস্কারে সংস্কত, পূর্ববন্ধারী ও চক্রাভপাদদি | ২ ধর্ম গ্রস্ত করিবযুর জন্য ছুগধ জাল দিবা 

আচ্চাদনে আচ্ছাদিত, স্থানকে পরিস্ত্তকহে। এই টাকে মহাবীর কহে। ইহা প্রাদেশ “পরিমিত 

সষ্ভার স্থাপনাদি ভ্রিয়ার জন্যই উত্না পুর্বে নির্মিত * উচ্চ, মেখলাুক্, মধ্যে সঙ্কুচিত ও গরভী়েন্ডিত এবং 

হইয়। থাকে। মেখলার উপরি স্রান্ু্প উচ্চ হুইবে। 

এই কগ্ডিকাব প্রথম মন্ত্রে বামকবস্থ 
প্রথম মহাবীরকে দক্ষিণ হস্ত দ্বার স্পর্শ 



৫১৬ 

করিবে তুমি যজ্ঞের শির”স্বরূপ ; যজ্ঞের 

জন্য --যজ্জের, শিব: স্বরূপ প্রধান কাধ্যের 

জন্য, তোমাকে নিন্মীণ কর! হইয়াছে । ১ 

দ্বিতীয় মন্ত্রে বামকরস্থ দ্বিতীয় মহাঁ- 
বীরকে,দক্ষিণ হস্ত দ্বার স্পর্শ করিবে-__ 

এপমমন্ত্র | * 

তৃতীয় মন্ত্রে বামকরণু তৃতীয় মী- 

রীরকে দক্ষিণ হস্তদ্বার স্পর্শ করিবে-_ 
এ ১মমন্ত্র ৩ 

চতুর্থ মন্ত্র পাঠ করত: কতকগুলি 
গবেধুকাদ্বাব' ঘর্ষণ করিয়া প্রথম মহারীরটি 
স্চিকণ কবিবে_- 

যজ্কেব জন্য-_যজ্ঞকেব শিব:-স্ববপ 

প্রধান কার্ষের জন্য, প্রথম মহাঁবীরকে 

স্থচিকণ করিতেছি । ৪ 

পঞ্চম মন্ত্র পাঠ করত: কতকগুলি 

গৃবেধুকাদ্বাবা ঘর্ষণ করিয়! দ্বিতীয় মহা- 
বীরটি নুুচিকণ করিবে_ 

& ৪র্ঘ মন্ত্র। ৫ 

ষষ্ঠ মন্ত্র পাঠ কবত: কতকগুলি গবে- 

ধুকানাাব! ঘর্ষণ করিয়! তৃতীয় মহা শীরকে 

স্চিক্কণ করিবে-- 

এ হর্থমন্ত্র ৬ 

ও জর আআ 

৯ কণিকা । 

এই কগ্িকাব প্রথমাদি মন্্রনয়ে যা 

ক্রমে তিনর্টি মহানীরকে দক্গিশাগ্নি-দীপ্ড, 

যজ্বেদ সংহিতা । ৩৭ আত 
সপ্ত সপ্ত অধ-নকৃৎ১ দ্বার অন্তরে বাহিরে 
সর্ধত: ধূপিত করিবে-_ 

মহাবীর! যজ্ঞের জন্য-_-যজ্জের 
শির'-ম্বরূপ প্রধান কার্য্যের জন্য, সেচ 

য়িতা অশ্থের বিষ্ঠা দ্বারা তোমাকে এই 
পৃথিবীস্থ দেবযজনে, ধৃপিত করিতেছি । ১ 

দ্বিতীয় মন্ত্ার্থও এ।২ , | 
তৃতীয় মন্ত্ার্থও এ । ৩ 

চতুর্থাদি মগ্ত্রয় পাঠ পুর্ব্বক একৈক 
ক্রমে এ মহাবীরত্রুয়কে উঁখাবগ পি্ব- 

নাদিসহ শ্রপণ করিবে-_ 

যড়্ের জন্য- যজ্ঞের শির:-ম্বরূপ 

প্রধান কার্য্যের জন্য, 'মহাবীর ! তোম্ণকে 
দহন করিতেছি। ৪ 

পঞ্চম মন্ত্রার্থও এ ৷ ৫ 
ষষ্ঠ মন্্রার্থও &.। ৬ 

- ১ কণ্তিকা। 

এই কণ্ডিকার প্রথমাদি মন্্রয়ে 
স্থপক্ক মহাবীরব্রয়কে যথাক্রমে অগ্নি 
হইতে উদ্ধৃত করিবে _ 

হে 'মহাবীর | খজুৎ দেবতার প্রীতির 
ঈন্য তোয়াকে অগ্নিপক করিয়। উদ্ধৃত 
করিতেছি ॥'১ 

১ ঘোড়া লীদ্ের (মলেন্) ঘুটে। 

২ ধ়ুশকে হ্যচুলাক ও ছ্য-দেৰ আদিত্য» 

শতপথ ব্রাৎ ১৪; ১) ২, ২ 



১১ কুছ 

হে মহাবীর ! সাধুদেবতর ১ প্রীতির 
জন্য তোমাকে অগ্নিপক করিয়া উদ্ধত 

করিতেছি । ২ 

হে মহাবীর! ন্ুক্ষিতিং দেবতার 

প্রীতিব জন্য তোমাকে অগ্নিপক করিয়া 
উদ্ধত করিতেছি। ৩ 

চতুর্ধাদি মস্তত্রয়ে মহাবীরত্রয় অজা- 

ছুগ্ধে নিষ্চিত করিবে 
যজ্ঞের জঁন্য-যজ্ঞের শির.স্বরূপ 

প্রধান কার্ষেযর জন্য, মুছাবীর! তোমাকে 
অজা-$দ্ষে সিঞ্চন করিতেছি । ৪ 

পঞ্চম মন্ত্রার্থও এ | ৫ 

নৃষ্ঠ মন্ত্ার্ঘও এঁ৩ । ৬ 

১১ কণ্তিক!। 

ত্রহ্ধা। নামক খত্বিগ্বর, এর মহাবীর- 
সকল দেখিয়া ব্যবহারের উপযুক্ত হই- 
য়াছে বুঝিয়া, ব্যবহারার্থ আদেশ করিলে, 
অধ্বধুণ্য যখন যে কোন মহাবীর" ব্যব- 
হারার্থ গ্রহণ করিবে, তাহা, এই কগ্ি 

কাব প্রথমাদি মন্ত্ত্রয়ে বারত্রয় প্রোক্ষণ 

করিয়া লইবে__ 

৯ সাহু শঙ্ষে অন্তরীক্ষ লৌক ও. তৎস্থ দেবতা 
খাছ শত ১৪, ১ ২, ২৩। 

২ সুক্ষিততি শব্ষে ভুলোকও ভূদ্দের অগ্নি-- 
শঁত* ১৪, ১১ ২৪ ১৪। 

শ এই পধ্য্ড “মহাবীর লম্তরণ, নামক কার্য) 

সমাপ্ত হইল। 

মাধ্যন্দিনী শাখা। ৫১৭ 

নিয়মাধীন হইয়া তোমাকে প্রোক্ষণ 
করিতেছি । ১ 

যজ্র্সদ্ধির জন্য ভোমাকে প্রৌক্ষণ 
করিতেছি । ২ 

সুর্যের আতপে তপ্ত করিবার জন্য 

তোমাকে প্রোক্ষণ কবিতেছি। ৩ 

ছোতৃ-কর্তৃক 'অঞ্জস্তি যং প্রথমযন্ত্ি 
মন্ত্র পাঠকালে অধ্বযুণ্য বিধিমতে আজ) 
সংক্কান ক্ষরিয়া, সেই আজ্য ব্যবহারার্থ 

গৃহীত মহাবীরের বাহিবে ভিতরে, ভাল" 

রূপে, এই চতুর্থ মন্ত্র পাঠ পুরঃসর লেপন 
করিবে-__ 

মহাবীর । সবিত! দেবতা তোমাকে 
স্থমধুর তে লিগু করুন । ৪ 

পঞ্চম মন্ত্রে শতমান রজতখণ্ড খরে 

উপগৃহন করিবে১ _ 
রজতথখণ্ড ! পৃথিবীকে অগ্রিম্পর্শ হইতে 

রক্ষা কর। € 
£হোতৃ-কর্তৃক “সংসীদস্ব” মন্ত্র পাঠ, 

কালে অধ্বযুযু কতকগুলি মুঞ্জ গার 
পত্য অগ্নিতে প্রদীপ্ত কবিয়! এই ষষ্ঠ মন্ত্র 
প্রাঃ করত্ত উহ। খরে চতুর্দিকে প্রস্বলিত 
করিবে এবং তদুপরি আজাপূর্ণ সেই প্রচ 
রণীয়মহাবীর পক করণার্থ স্থাপনক্রিবে _ 

১ বে স্থলে অগ্নি জালিয়া মৃণ্মঘ পাত্র ( উধা? 
মহ্ছাবীন্ন প্রভৃতি ) পক ক! যায় সেই স্থানকে “খর, 
কহে) দেই "খর, নায়ক স্থানে ১০* রতি নিশ্মিভ 

এক খানি রৌপ্য পাত্র প.তিয়। দিবে । 

| *২ ব্যবহা ার্থ গৃহীত ঘাহ। ব্যবহারকরী। হইডেছে। 



৪১৮ বজবেদ সংহিতা । ৩৭কসৎ 

হে প্রদীপ্ত অগ্নে! তুমি অর্চি, তুমি 
শোচি. ও তুয়িতপ হুইতেছ ৬ 

১২ কগ্ডিকা। 

মহাবীর পক করণার্থ রে রক্ষিত 
হইলে, সেই মহাবীরোপরি, *যভমান, 
ুঙুষ্ঠাঙুলি ধাবণ 'করিবে এবং অধ্বযু্ 
'তাহাকে এই কপ্ডিকার প্রথমাদ্দি পঞ্চ 

মন্ত্র পাঠ করাইবে , অনম্তব ষষ্ঠ মনত পাঠ 
“করতঃ মহা বীরের দক্ষিণ ভূমিতে যজমান 
উত্তান পা!ণ স্থ(পন করিয়া সপ্তম মন্ত্র 

পাঠ.করতঃ মহাবীরের উত্তর ভূম্মিতে 
স্বীয় প্রাদেশ স্থাপন করিবে 

হেস্থৃত্তিকে ! (স্বগ্নয় ভাজন !) পুর্বব- 
দিতে অগ্নির আধিপত্যে স্থিত তুমি দৃঢ় 

রক্ষিতা, 0গামার প্রসদে আমি আযুর্লত 

করিতে পারি ॥ ১ 

হেস্বত্তিকে ৷ (স্বগ্নয় ভাঙ্গন 1) দক্ষিণে 
ইন্দ্রের, আধিপত্যে স্থিত! তুমি পুত্রধতী, 
তোর প্রসাদে আমিও প্রজাল।ও করিতে 

পাবি।২ *« 

হে স্বন্ভিকে ! (স্ব্থয় তাঁজন 1) পশ্চিম । 
সবিতৃ-দেবতার আধিপত্যে স্থিতা তুমি 
সৃষদা "তোমার প্রনাদে আমি চক্ষুলাভ* 

রুবিতে পারি ও 

হে স্বত্তিকে । (* স্বঙ্থয় ভাজন 1) 

প- 

উত্তরে ধাতার আধিপত্যে স্থিত তুমি 
আশ্রন্তি। তোম।র প্রনাদে আমি ধন- 
সন্ুন্ধি পুষ্টিলাঁভ করিতে পারি । ৪ 

হে মৃত্ভিকে ! ( স্বশ্বয় ভাজন ! ) 
উপবিভাগে বৃহস্পতির অধিপত্যে স্থিত 

তুমি বিধৃতি, তোমার শ্রসাদদে আমি 

ওজোলাভ করিতে প্রারি । ৫ 

, হে ম্বতিকে! (ম্থম্নয় 'ভাজন। ) 

€তামাব প্রসাদে জামি সমস্ত নাঁশ-কারিণী , 
দের হস্ত হইতে যেন ত্রাণ পাই ৬ 

হে মৃত্ভিকে! (স্বগ্নয় ভাজন। ) 
তুনি মনক্কামনা সমস্তই বহুন কাঁরতে 
সমর্থ,অত,এব তোমাকে 'মন্কুর অশ্ব” বল! 

যায়। ৭ 

১৩ কণ্ডিক। 

তম্ম মিশ্রিত অঙ্গারে এ মহাবীর 
সম্যক্ আচ্ছাদিত করিয়া এই কগ্িকার 

প্রথম মন্ত্র পাঠ করনত. তদুপরি ভ্রয়োদশ 
খানি বিকষ্কত কান্ঠখণ্ড যথাবিধি স্থাপন 
কবিবে-_ 

বায়ুব প্রভাবে এই কাষ্ঠগুলি প্রস্বলিত ' 

হইলে তদ্দার। মহাবীর স্থপক হউক,-- 

। আমার এই প্রান! হন্দররূপে গৃহীত 
রা 

হউক। *১ 

দ্বিতীয় মন্ত্র পাঠ করত: তছুপরি শস্ত- 

মান-ন্বর্ণপত্র আচ্ছাদন করিবে-- 
হে স্ৃবগ্নখণ্ড ! ছ্যুলোককে অধিম্পর্শ 

হইতে রক্ষা কর।২ 
তৃতীয়, মন্ত্র পাঠ করত: বংশদণ্ডে 

আবন্ধ কৃষ্ণ(জন্ন খণ্ড রূপ বীজন ভ্রয়ের 
দ্বার উহাতে ব্যজন করিবে-_- 



১৭ কৎ মাধ্যন্দিনী শাখা । ৫১৯ ১৯০০০০০০১০০: 
এই মহাবীরে যে "ঘর প্রস্তত হইবে, | প্রকার অগ্নির সহিত সতঙ্গ থাঁকেন, 

তাহা মধুর হইবে, মধুর হইবেই হইবে,- | সর্বপ্রকার সবিতৃ-দেবতাঁর সৃহিত সঙ্গত 
অবশ্য মধুব হইবে১। ৩ থাকেন এৰং সমস্ত সূর্যের সহছিতও 

পা 1 প্রকাশ পান । কখন১ খা স্বাহা-সহ অগ্নি" 

4৪--২৯* কণ্তিকা। ভাবে + সর্বপ্রকার অগ্নির সহিত সঙ্গত 

মহাঁবীব পাক কালে এরূপ ব্যজন 

হইতে থাফিবে এবং মেই সমযে সমস্ত 
খত্বিগগণের সহিতু যজমান চতুর্দশাদি ; প্রকাশিত হএন০। ২ 
সপ্ত কণ্ডিকাত্মক সপ্ত মন্ত্রে পরমদেবতীব রা সমস্ত দ্রেবতার দেবতা, যিনি 

উপস্থানং কবিবে-- ' অমর্ত্য হইলেও প্রজ্ঞাব-হুদয়-কন্দরে 

উৎপন্ন হএন, যিনি ছ্যুলোকেব ধাবায়তা, 

তপোলোকেব৪ ধাবযিতা এবং এই পৃথি- 
বীবও ধাৰযিত' স্বরূপে সতত দেদীপ্য- 

। মান রহিয়াছেন ; সেই, এই, "পরম 
ূ দেবতাতেই আমাদের দেবানুকুলকারী 
| সমস্ত বাক্য প্রদত্ত হউক। ৩ 

নঙ্গত, হএন এবং সমস্ত সূর্য্যের সহিতও , 

! 

| হএম, সর্বপ্রকার সবিভৃ-দেবতাব স্ভিত 

1 

যিনি সমস্ত দীপ্যমান বস্তব গর্ড- 

খাবিণী (মাতা), সমস্ত জ্যেষ পদধীর্ঘেব 

পিতা, প্রজামাত্রেবই অধিপাঁত ; তিনি 
সমস্ত দীপ্যমান পদার্থের * সহিত সতত 

প্রদীপামান বহিযাছেনও » সর্বপ্রকার উৎ- 
পাদণ ক্ষম জবাদিব সহ্ঘিত মতত সঙ্গত যিনি অন্মদাদিবৎ পাদবিক্ষেপ করতঃ 
হয়ছহেন৪ % 

তি 
রি [ছে এই নি সহিতগ | পথে বিচরণকারী না হইলেও অতি ০ বধ রি 

১ 

নিষন্তূ বপে লতত প্রকাশ পা ভিন ১ নিকট * হইতে অতিছুব পর্যস্ত সমস্ত শ তু সি বে ৭ ৯ 
এ ৪ 

কখন» একমাত্র অগ্নিভাবে" » সর্ধর ূ পঞ্নেই রক্ষাকর্তৃ ব্ূপে 'সতত *বিচত্রণ 
সপ শ্পাশীশিি ০৪) ৬. ২৮ শশ্পাািশীটটি ৮ শীট পাপী 

১ ন্হষ্ট।াবন্তকাশ হইতে | 
পি 

১ এতাদৃশ পবিশ্রমে যাহ! প্রস্যত হইতেছে তাঁহ! 

গু ল। হটলেও অতি মধুর? * ফ সিশ্ছক্ষা সম্পন্ন হইয়। | 
এই উপ্াদচি হানি পাক কালে হইয়া [৮৪ এই মঞ্ধ্রে ক্রমে অগ্রি, সবিতা! ও হৃর্ধ্য এই " 

কষে, এই জন্য ইহপক্ষে দাত কহে ॥দেভযেক্ট উন্সধ আছে, ভ।হা দ্বাং। অগ্সির উল্লেখে 
বং অবকাশ ক। বাখহাধ। ব র্ ঞ ক 

উড রঃ | হর্ষ, বলিয়া ইসা দস) অনি দ্েৰ »পৃর্থিবী ও পার্থিব পদার্থসমন্ত "বুঝিতে 

হুশ | হইবে, দাবভূশর্ধে বু ও পর্যনাদি হতরাং * ৩ অর্থাৎ তীহ।র দাণ্ডতিতেই সকলের দীপ্রি। রি রি ৪ থা তদীব উৎপাদন মতাতেই অন্মদূ-। বাঘু-দেব অত্তরীক্ষ ও তত্স্থ 025 দর ত'দুশ ন্বমনণ। | বুষ্ঝাত হইবে এবং হৃষ্য শব্দে হুর্যা-দেব ছালোক 
৫ অর্থ।ৎ তাহ র প্রক্কাশেই হুর্যের প্রকাশ । *ও তদীষ পদীর্থপমন্ত বুঝিতে হইবে । 
৬ প্রশবানন্তব। ৭ ছ্িন্বাঁশুন্য হইয। ৪ অর্থাৎ অন্তনীন্ষের । 

৬৭ 



৫২৪ 

করিতেছেন তিনি সধীচী ও ।বযুচী 

সর্ববদিগ্রূপূ খাস পরিধান করত-১ সমস্ত 

ভুবনের অন্তরে অতিশয়রপ্রেৎ বর্তমান 

রহিয়াছেন। তাহাকেই জানিতে ইচ্ছা 

করিবে ॥ ৪ 

হে বিশ্ব-ভূবনের অধিপর্তে! হে বিশ্ব- 
জন-মানসের অধিপতে ! হে বিশ্ব জন- 
বাক্যের অধিপতে ! হে স্বপ্র-পূ্বধ-প্রকা- 
শিত বাক্য সমস্তেরু অধিপতে ! হে 
প্রসিদ্ধদেব ! দেব | তুমিই ঘর্দেৰ দেবতা, 
দেবগণকে ( ঘর্্োৎপাদন কার্যে ব্যাপৃত 
আমাদিগকে ) কৃতকার্য কর; ষাহাতে 

এ জগতে মাধবীছয়েরণ এবং মাধূচীদ্বয়ের 
সাহায্যেৎ দেব-তৃপ্তিকর মধু আবিষ্কৃত 
হয়। ৫ 

হে দেব ! আমরা আপনাদেবই হৃদ- 

য়ের স্বাস্থ্যে জন্য, আপনাদেরই মনের 

স্বাস্থ্যের জন্য, ছ্যুন্থ গ্রহ-মগুলসন্বন্ধী 

স্বান্থের জন্য_বিশেষতঃ সূর্ধ্যসন্নধী 
স্বাস্থ্যের জন্য, তোমাকে স্ততি করি। 

১ স্যীচীস্-লহ অঞ্চক ; বিুটী স্নান! অগ্ঠুক ৷ 

এই জন্যই তাহাকে দিগন্বর ব1 ভতচ্ছক্তিকে দিগন্বরী 

কহেত। 

২ অর্থান্ৎ অভিন্বর্ভাবে | 

৩ অর্থাৎ মধুময় তূর্য ও চঞ্জরের শক্তি ৷ 
৪ অর্থাৎ মধুময় সুর্ঘ/ ও চঙ্ের পুজক অগ্নি ও 

বাঝুর শক্তি। 
€ বুষ্টি'জল এবং, ওষধি গঁভৃতি € গোহগ্ধাদ্বিতে 

মাধুর্য । 

ষজুর্ষেদ সংহিতা । 

লন 

রি রর 87855 

৩৮ সঙ 

তুমি উপ্রে ছ্যুসীগা আতক্রম করিয়াও 
রহিয়াছ, এই অধ্বরকে ছ্যুলোকে দেব 
গণের মধ্যে ধারণ পোষণ কর৯*। ৬ 

তুমি আমাদের পিতা, পিতার ন্যায় 
জ্ঞান শিক্ষা প্রদান কারয়! থাকু, তোমাকে 

নমস্কার ;) আমাকে যেন কেহই হিহস! 

না করেং। ত্বষ্টমান্ও আমবা! তোমাফে, 

তোমারই প্রদন্ত পুভ্রঃ পশু ও প্রজা, 

সমস্ত সমর্পণ করিতেছি'_আমি তোমার 

ন্যায় ন্যায়বান্ অথচ দস্বালু পতি লাভ 

কপ্সিয়াৎ অবশ্যই চিরকালের জন্য, 1বপ- 

চ্ছুন্য হলাম । ৭ 

২১ কণ্তিকা । 

এই কণ্ডিকাল প্রথম অন্ে প্রাত: 

কালে এবং ব্বিতীয মন্ত্রে নায়াহ্ছে 
রৌহিণঙ্বনী অক ছবা দক্ষিণ বৌহিণ 

পুরোডাশ সর্ধবহৃতক্রমে হবন করিবে-- 
যেরূপ সুধ্যাদি-জ্যোতিব সহিত ব্রহ্ম 

জ্যোতি মিলিত ও প্রীত রহিয়াছে, 
সেইরূপ আমাদের প্রজ্ঞাব বা কর্মের 
সহেত প্রান্ঃকাঁল সঙ্গত হউক । ১ 

১ অর্থাৎ এই ঘঙ্জীয় ধুরমপুঞ্জ ছালেকে উপ 

স্থিত কর্বতঃ পর্ভন্নাদিকপে পবিণভ কর । 

২ অর্থাৎ নাস্তিকতা বুদ্ধি দান স্বারা তোমা- 

হইতে বিচ্যতিকপা! ছিং সা নাকরে। 

৩ অর্থাৎ সৌর জগছাসী। 

৪ অর্থাৎ পুত্রাদি আস্মসনর্পণপুর্ব্বক আশ্রিত " 
' হইয়া | 



৩ কৎ মাধ্যন্দিনী শাখ। । ৫২১ 

যেরূপ সূর্যযাদ জ্যোতির, সহিত | সহিত সায়ংকাল সঙ্থৃত হউক । ২ 
ব্রহ্মজ্যোতি মিলিত ও শ্রীত রহিয়াছে, ডি 

সেইরূপ আমাদের প্রজ্ঞার বাঁ কর্মের 

যজ্র্ধেদীয় মাধ্যন্দিন্নী শাখার মন্ত্রভাগের অপ্তত্রিৎশ অধ্যায় সমাপ্ত 

অথ 'অকত্রিৎশ অধ্যায় । 

১ কণ্ডিক'। হে ইড়া স্বরূপা১ অমুক নামা গাঁভি! 

এই মন্ত্রে রজ্জুসন্দান গ্রহণ কঁরিবে-- | আগমন কর। ১ 
তুমি বাস্না, ঘবিতৃ দেবতাব প্রেবণা- হে অদিতি স্বব্প1২ অমুক নামা, 

বশে এবং অশ্বিদেবদ্ধষেব বাহুৰয়-সাহায্যে | গাতি ! আগমন কর। ২ 

অদ্দিতি দেবতার১ বন্ধনের জন্য; তোমাকে হে সবশ্বতী স্বরূপাৎ অমুক নায। 

গ্রহণ করিতেছি । ১ গাভি ! আগমন কর ৩ 

৩ কণিকা । 

এই কণ্তিকার প্রথম মন্ত্র পাঠ 
পূর্বক এ আহুতা ও আগতা গাভীর 

২ কণ্তিক। । 

এই কণ্ডিকার মন্তা্রয়ে ঘর্ম-চুঘাং 
গাভীকে আহ্বান করিবে _ 

৯ আদিতি স্ববপা গাভীর । 

২ খাঁহার হুষ্ধে ঘন প্রস্তত হয় কাহাকে ঘম্ম- 

হত্যা কহে। ] 

১ অর্থাৎ পৃথিবীন্বকপা। 
₹ অর্থাৎ অস্তরীক্ষত্বরূপ। | 

শ অর্থাৎ ছাল্যৰপ। ৷ 



৫ৎহ যজর্বেদ মৎভিতা। ৩৮ অং 

মস্তকে, গৃহীত রজ্জু সন্দান বন্ধন করিবে-_ : পিস্থিত হও । পতিত বিজ্দুসকল, ইন্দ্রের 
হে রজ্জুসম্দান ! রান্সা নামে প্রসিদ্ধ দৃষ্টিতে গৃহীত হউক ।২₹ 

তুমি, এই অদ্দিতি্বরূপা গাভীর বন্ধনার্থই 
গ্রহীত হুইয়াছ অতএব এই ইজ্দ্রাণী- 

ছুপ্ধ! ইন্দ্র দেবতার জন্য, পিন্বিত 
হও। পতিত বিন্দু সকল, ইন্দ্রের দৃ্ভিতে 

রূপা গাভীর মন্তকে উফ্ধীববপে স্থিতি | গুহীত হউক । ৩ 

কর। ১ 

দ্বিতীয় মন্ত্রে নসত্যাগ করিবৈ-__ 

বস! তুমি পুষা১। ২ 

অনস্তর গাঁতীর পৃশ্চাপদদ্ধয রজ্উ 

বদ্ধ করিয়া এই তৃতীয় মন্ত্র পাঠি কবত: 
বৎলকে পৃথক করিবে 

বস! তোমার পানাবশিষ্ত দুগ্ধ, 

ঘন্্ প্রস্তত করণার্থ প্রদান কর । ও 

৪ কণ্ডিকা। 

এই কণ্ডিকাব মন্ত্রত্রধ পাঠ কবত: 
পিম্বনে* ছুপ্ধ দোহন করিবে-- 

দুধ! অশ্থিদেবদ্ধষেব জন্য) পিম্বিত 
হওঞ্। পতিতঃ. ছুগ্ধ বিন্দু সকল, ইন্দ্রের 
দৃষ্টিতে গৃহীত হউক * ৯ 

ছুপ্ধ! সরস্বতী দেবতাৰ জন্যঃ : 

১ গ্রেছেতু বৎসপানাবশিষ্ট দুগ্ধ পান কবিয়া 

অন্মদাঘ্ির পুষ্টি হয অতএব বসকে পুযা কহে। 

হ দোহন পাত্রে। 

৩ যাহ! ক্ষরিত হইত হইতে ফেনিল হইয় উঠে | 
ভাহাক্ষেই পিন্বিত হওয়া ক্ষহে | 

৪"অর্থাৎ দোহন কালে ভূ-পতিত বা পিম্বনের 

রহিরঙ্গে গ্রত্বিত বা দোহকের গাত্রাদিতে পতিত । 

৫ অর্থাৎ একবিনও অপচয না হয় | 

শা শিস 

৫ কণ্তিক। 

প্রথম মন্ত্র পাঠ পুন্ত'সর গাভীব স্তন- 
গুলি হস্ত ছাব। পরিমিত কবিবে _ 

হে*সবস্বতি গাভি। তোোমাব যে স্তন 

মণ্ডল শশয১ ১ “যে স্যনমণ্ডল মাযাঁভু২ 

যেক্তুনমগ্ডল ধত্বপাত ও বন্্ববি৪ , যে স্তন 
মণ্ডল স্্দত্রপ্ এবং যাহার দ্বারা বিশ্ব- 

বরণীয বাধ্য পোষণ কবিবা থাক, ঈদৃশ 
এই স্তনমগুলকে ইহলোকে একমাত্র 
পানার্থই “ক' দেবতা! স্থজন কবিযাঁছেন ।১ 

দ্বিতীয মন্ত্র পাঠ করত: অধ্বধুর্ু 
গোসমাপ হইতে গারহপত্ত্য গমনু 
কবিবে-- 
ণ এই বিশাল অন্তরীক্ষে আমন্বিত 

। হই। ২ 

স্পা পাশপাশি এ 

| 

] ৬ করণ্তিকা। 

ূ এই" কণ্ডিকার প্রথম ও দ্বিতীয় অন্ত্ 

১ যাহাঁব পান তৃপ্তিতে দুখনিদ্রা হর। 

হ কল্মাণ-ভাবযিত্রী ! 
৩ রমশীয় ধর্জার ধারয়িতা | 

৪ এ্রশ্বধ্যনিদান। € বহু ফলগ্রদ। 



৯ কৎ নাধ্যদ্দিনা শাখা । ৫২৩ 

পাঠ কবত' যথাত্রমে পরীশানঘ্বয়১ ৭১৮, ৯ কগ্ডিকা 

গ্রহ্থণ কবিবে-_ | অধ্বযু'ণঃ গাঁহ্পত্য হুইস্তে আহবনীয় 
হে পবাশান ' তুমি গায়ন্রীচ্ছদ্দরূপ ৷ ১ প্রদ্শে গমন কালে সপ্তম কণ্ডিকাত্বক ষট্ 
হে পবীশাস ! তুমি [্রউ.পছন্দরূপ1।২ | মন্ত্র এবং অষ্টম কণ্ডিকাত্মক পঞ্চ মন্ত্র ও 

তৃতীর্ষ মন্ত্র পাঠ করতঃ এ পরীশাসু- | নব্রম কণ্তিকাব আদিম মন্ত্র সঃকল্যে 

দ্বয় দ্বাবা মহাঁবীব গ্রহগ করিবে__ ১২টি মন্ত্র গীতিপূর্ববক জপ করিবে-. 

হে স্ছাবীব। দ্যাবাপৃথিবীরূপা এই | 'হেঘণ্্দ। তোমাকে সমুদ্র নামক 
পবীশাস খগ্ুদ্ধষের দ্বাব! তোমাকে গ্রহণ | বাতদেবতুব উদ্দেশে শ্বাভ। কবিব । ১ 

কবিতেছি। ৩ » সরিব নামক 2, 1 হ 
অনন্তর মুঞ্জাকৃত বেদ দ্বাবন! সুম্মা ূ না 'অনাধুষ্ নামক 1৩ 

| 

" 

সি 

জ্বর কবিযা' এ মহাঝ্নীবেব মধ্যে এই 
চতুর্থ মন্ত্রে উপযমনী শক্ুক্ স্থাপন 
করিবে _ মি. 

হে উপযমণ্ন। তোমাকে এই মহা- 

%& অপ্রতিধমা নামক ৮ 18 

»১ অবন্থুত নামক ১:1৫ 

». অশিমিদ নামক ১১ 1.৬ (৭) 

বস্থমান্ রুদ্রবাঁন্ ইন্্রদেবতার %। ৭ 
বীবাঁকাশে উপদত কবিতেছি। ৪ আদিতাবান্ ইন্দ্রদেবতার ,,। ৮ 

তদণন্তণ হঙ্গাছুদ্ধের দ্বাবা মহাবীব ১, অভিমাতিহা উন্ত্রদেবতাব ৯0৯ 
সির্কুত কক্যি। ক্ষাণভজ্বালোপবি স্থাপন »» খাভুমান্ বিভূমান্ বাজবান্ 

কবণান্তে পঞ্চম মন্্ পাঠ কবত: তাহাতে |  স্মবিত্ব দেবতাঁব -১৪ 
1 নেই গোদ্বপ্ধ ঢালিবে- » বিশ্বদেব্যাবান্ বৃহস্পতি 

হে ইন্দ্র হে অশ্বিদ্য়! সারঘ মধু- দেবতার , ১১1 ১১ (৮) 

তুল্য এই দ্ৃপ্ধের ঘণ্ম রক্ষা! কর। হে বন্থ্- 
গণ। তোৌমব। বষটকারপূর্ধবক যজনেব, 

সাহাযা কব" বৃষ্টিবনি সূর্য্-বশ্মি লাভেব 
জন্য ৩ স্বাহাকাবে ইহা। আহুত £ইবে । ৫ 

» হে ঘর্শা। অঙ্গিবস্বান পিতৃমান্ যম 

দেবতাব উদ্দেশেও তোমাকে স্বাহ! কব! 

স্তাইবে । ১২ (১) 

নবম কণ্ডিকার দ্বিতীয় মন্ত্রে, জ্রুকৃস্থ 

-ুু্যাী| স্বৃত উপযমনী দ্বাব। "মহাবীর 
১ ছুইখণ্ড শ'ড়াশী, এন্ল্লে বাউলী ( ৰেডী)1 | ইতি হিরন হাবীরম্থ ছুগ্ধ-সমু- 

দয়ে সিঞ্চন করিবঝে__ 
২ হাতা। 

৩ অর্থ সে হৃর্যরশ্মি বৃটির উপযোগী এই ঘণ্ম প্রস্তুত কবণার্থ, এই যত, এই 

[জ্ঞের ফলে তাদৃশ রশ্মি লা আশয়ে। কুগ্ধ সমুদয়ে প্রক্ষিপ্ত হইতেছে । ২ 

মি 



৫২৪ যজবেদ নখাহতা। ৮ বাং 

তৃতীয মন্ত্রে ধৌত জলসিঞ্চন কবিবে-__| অহর্দিবারূপ উতি-সমূহ দ্বার! এই হৃদ্য 
পিতৃগণ্রে তৃপ্তির উদ্দেশেও ঘর্দ | ঘর রক্ষা কর। ভূলোক হইতে দ্যুলোক 

আহুত হইবে । ৩ 

১০ কণ্তিকাশ 

স্বয়ং উলিয়া অগ্নিতে পতিত ছুগ্ধঃ 
এই মন্ত্রে হবন কৰিবে__ 

দক্ষিণতঃ স্থিত ( অধ্বযুর্ত*) সর্ধ্ব- 
দিকৃস্থছ সর্বদেবগণকে এস্থলে যজন 

কবিতে প্রবুতত অতএব হে অশ্বিঘয় ! 

তোমর! স্থমধুব স্বাহাকৃত এই দ্বর্মের 
ভাগ পান কর। ১ 

১১ কণ্তিক।। 

এই মন্ত্র পাঠ করত: মহাবীর বারত্রয় 
উৎকম্পিত করিবে-__ 

মহাবীর! এই যজকে ছ্যুলোকে 

ধারণ কর্। এই যৃজ্তকে ছ্যুলৌকে সর্বতঃ 
ধারণ কর: যজ্ঞিয় অগ্নির উদ্দেশে আহৃষ্তি 
প্রদত্ত হইবে এই সমস্ত যজুমন্ত্রের 
প্রসাদ্দে আমর! কল্যাণ উপভোগ করিতে 

পারি । ১ 

১২ কুণ্ডিকা। 

এই মন্ত্র পাঠ পুরঃসর ব্রহ্মা! ঘর্্মানু- 
মন্ত্রণ করিবে _ 

পরিব্যাপ্ত তন্ত্রায়ী১ দেবতাকে নমস্কার । ১ 

১৩ কণ্ডিক। 

এই মন্ত্র পাঠ পুর:সর জমান ঘর্্মা-* 

ভিমন্ত্রণ করিবে-_- 
অশ্বিদেবছয় ঘন্দ রক্ষা) করুন. 

দ্যাবাপৃথিবী দেবতার! অন্ধমোদিত করুন 

__ ইহীতেই সর্বববিধ এই্বধ্লাভ হউক। ১ 

১৪ কণ্ডিক।। 

্রস্ততীকৃত আতিতপ্ত ঘর্্ম, 'এই কণ্ডি- 

কার প্রথমাদি পঞ্চমন্ত্রে পিশ্বিত করিবে-_ 

রাষ্ট্রে অন্ন বৃষ্ধিষ জন্য পিম্থিত হও। ৯ 
রাষ্ট্রে সবল বৃদ্ধির জন্য পিস্থিত হও। ₹ 
রাষ্ট্রে ব্রাক্মণ বৃদ্ধির জন্য পিম্থিত 

ই ।৩ 

রাষ্ট্রে ক্ষত্বিয় বৃদ্ধির জন্য পিম্থিত 

হও । ৪ 
রাষ্ট্রে দ্যাবাপৃথিবীর শাস্তি বিস্তারাথ 

পিন্বিত হও । ৫ 

যষ্ঠ মন্ত্রে এশানী দিক্ প্রত ঘর 

উৎক্রামণ করিবে-_- 

শা শাশাাশি
শিপাশীস্ 

পোপ স
স 

শাশা 

১ যেরূপ গটাদিতি তন্ত্র অনুস্থাত থাকে, তব এই 

বিশ্ব ব্রজ্মাৎ্ডে থিনি অনুস্যতভ আছেন সেই পরক্রহ্ধ 

হে আশ্বদেবদ্ধয় ! তোষরা ত্বকীয় | পর্নমদেবতাকে তত্্ায়ী কছে। 



১৬ কৎ বাধ্যন্দিনী শাখা । ৫২৫ 
হে ঘশ্ম। তুমি এই সমস্ত জগ , ভি, 

255 প্রথম মন্ত্রে এ ঘর্মাজ্য-লিপ্ত সপ্তম 
সপ্তম মন্ত্র পাঠ করতঃ উক্ত মহাবীর বা 

খরে আসাদিত করিবে__ 

হে ঘশ্ম! আমরা* বিবেচনা করি ১ 

তোমাব 'প্রসাদে ; এই রাষ্ট্রে: প্রচুর 
অনাদি পবিপুষ্ট হইবে; ব্রাহ্মণের পরি- 
পুষ্ট হইব, ক্ষত্রিষগণ পরিপুষ্ট হইবে 

এবহ বৈশ্যজাতিও পঁরিপুষ্ট হইবে । ৭ 
এপার 

১৫ কণ্তিক।। 

এই কণ্ডিকার প্রথমাদি ঘট, মন্ত্রে! 

এবং উত্তব কণ্তিকার প্রথম মুস্ত্রে সাকল্যে 

সপ্ত মন্ত্রে, ঘন্মাজ্য লিপ্ত সপ্ত বিকষ্কত- 
শকল হবন করিবে-- 

পুষ্টিকারী শর:১ উদ্দেশে এই আহ্ুতি।১ 
গ্রাবগণের উদ্দেশে এই আহুত্তি । ২ 

প্রতিরব সমস্তেব উদ্দেশে এই আহুতি। ৩ 

উদ্ধাবর্ছি, ঘন্ম পাবা পিতৃগণের উদ্দেশে 
এই আন্তি । ৪ 

দ্যাবাপৃথবীর উদ্দেশে এই আহুতি। ৫ 
বিশ্বেদেবা। দেবগণের উদ্দেশে এই 

আহুতি । ৬ 

স্পিপসী অপি 

১ দধিও ছুগধের শর প্রসিদ্ধ । মখীবর বলেন 
“দধ্যাদিয উপ.রদ্ছ প্বংব/চক শরই এক্ছঃল সহ 

মাত্র বাচক বুঝিতে হুইৰে এতাবত এপ্ছলে স্গেহ-1! 

কারী, বাদ্ধদেবতা”। 

শকলটি, দক্ষিণ দিক অবলোকন করত, 
প্রতিপ্রস্থাতাকে প্রদান করিবে _ 

রুদ্রগণ১ কর্তৃক আহত ক্ুদ্রেব 
উদ্দেশে এই আঁহুতি। ৭ (১) 

ঘর্মস্থ আজ্য উপয়মনি দ্বার! তুলয়] 
ক্রুকস্থ স্বতে মিশ্রণ কাবাব মন্ত্র_ 

জ্যোতির সহিত জ্যোতি সঙ্গত' 
হওত: সুন্দর আহুত হউক। ২ 

তৃতীয় মন্ত্রে প্রাতঃকালে এবং 
চতুর্থসন্ত্রে সায়াহ্কে, রৌহিণ হবনী ক্রুকৃ 
দ্বারা উত্তব বৌহিণ পুবোডাশ সর্ববহুত' 

ক্রমে হবন কবিবে-__ 

যেরূপ সৃধ্যাদি-জ্যোতির সহিত 
ব্র্মজ্যোতি মিলিত ও প্রীত রহিযাছে, 
সেইরূপ আমাদের প্রজ্ঞাব বা কর্মের 
সহিত প্রাত:ক!ল সঙ্গত হউক। ১ , 

বেবপ সূর্ধ্যাদ-জ্যোতির সহিত ব্রহ্ষ- 
' জ্যোতি মিলিত ও প্রীত রহিযার্ছে, দেই- 

রূপ আমাদের প্রজ্ঞার বা! কর্দেব সহিত 

অঃয়ংকাল সঙ্গত হউক। ২ 

উপয়মনীতে আনীত ঘন্মাজ্য অমনি- 
ছোত্র ছোমের নিয়মে সন্ন্্ক হোমু হইলে 

পরে, হোতা. অধ্বযুণ, ত্রচ্ষাঁ, গ্রস্তো তা,, 

প্রতিপ্রস্থাতা, আমীধ,ও ষক্তমান+ সকলে 
একত্র হুইয়! হুতশৈষ বাজিন ভক্ষণের 

১ গ্রত্বিকগণ। 



৪২৬ যজর্ষেদ সংহিতা! । ৩৮ ভা 

স্থায় উপহব প্রার্থন। পূর্বক, এই মন্ত্রে ১৮ কণ্ডিক । 
উহা! ভক্ষণ করিবে _ অধ্বযু, সংস্কৃত আজ্য ' চতুগ্ন হণ 

বীর্ধ্যবস্তম অগ্নিতে মধুহত দ্বন্মাজ্যের । কবত: এই কণগুকোক্ত মন্ত্র ভ্রয়ে আহুতি 

হুত শেষ আমরা ভক্ষণ করিতেছি, হে | ত্রয় প্রদধান করিবে* 

দেব! ঘণ্ম! তোমাকে নমস্কার, -আমি | 
রর হে ঘর্ম! তোমার যে দীপ্তি ভ্যুলোকে 

যেন কোনরূপে হিংসিত"না হই ! | ৩ ৷ প্রসিদ্ধ এবং যাহ গায়ত্রীচ্ছন্দে হা দ্ধা- 
ই ূ নেও প্রবিষ্ট রহিয়াছে; তাদৃশ্খ দণপ্তব 

১৭ কাণ্ড! । উদ্দেশে»_তোমার উদ্দেশে, এই সন্দব 
প্রচরণীয় ঘর্টুকু শুই মন্্র্য পাঠ ৷ আহতি প্রদত্ত হইতেছে ; তোমার উত্ত 

পুর্ববক এবৎ অবশিষ্ট ঘর্ম্মসমন্তই মন্ত্রক দীপ অপ্যাধিত হউক এবং নিষ্ট্যা।দত 
আসন্দীতে প্রহণ কবিবে_-. ূ হষ্টক। ১ 
হে পবমদেব ! তোমার বিপ্র১ সপ্রথা২, |. হে ঘর্দ।*+তোমাঁর যে দীপ্তি অস্ত 

মহিমধয় এই দৃশ্যমান ছ্যুলোক* অভি- ' রীক্ষে প্রসিদ্ধ প্রবং ত্রিষ্ট,পৃচ্ছন্দে মমী- 

ভূতও এবং কীর্তিতে এই পৃথিবীও অভি- | ধেও প্রবিষ্ট রহিয়াছে ; তাদৃশ দীপ্তিব 
ভূত৪ । ১ ূ উদ্দেশে, তোমাৰ উদ্দেশে, এই শন্দব 

হে যজনীয় পরমদেব । তুমি সমস্ত ' আহুতি দত হইতৈছে ; তোমার উক্ত 
দেবতানই প্রিয়তম,হুমি মহান, _প্রনন্ন দীপ্তি আপ্যায়িত হউক এবং নিষ্ট্যাযিত 

হ৭ - ভ্বামাদের বুদ্ধতে প্রদাণ্ড হু এবং হুউক। ২ 
তোমাঁ৭ প্রসাদে লগ্মি, এই আহুতি প্রাপ্তে |. "হে ঘর্ঘ। তোমার যে দীপ্তি পৃথি 
দর্শনীয়, সঘন, ধৃম উদগীরণ করুন , ২ 1 ৰীতে প্রাসদ্ধ এবং জগতীচ্ছুন্দে সদ- 

 সণাতেও প্রবিষ্ট বহিয়াছে; তাদৃশ দাপ্তির 

উদ্দেশে- তোমার উদ্দেশে, এই ্ডন্দর 

তানুতি গুদণ্ড হইতেছে, তোমার ভত্ত 

দাগ আগ্যায়িত হউক এবং নিষ্উযা 
ফিত হউক । ৩ 

১০ প্রকট জ্ঞনের নিদর্শন স্ববপ | 

২ অভি 1 রর 

৩ অর্থাৎ এই ছ্যালেকষিই যে 'ভাম র শেষ সীম,. 

তাহা নহে, ্রত্যুত তোমাহী মছ্ছিমা অনস্ত 

৪ উর্থাৎ এই পৃথিবীই যে তোঁমাব একমাত্র ১৯ কাণ্ডিকা । 

কীর্তি, তাহা লহে, প্রত্যুত এক্সপ কত পৃধিবী আছে এই মন্ত্র পাঠ রত: অধ্বযু্ণ, উত্তহ 



২৩ কছ সাধ্যছগিমী শাখা । ৫২৭ 
বেদী গমনোদ্যতা ধর হস্তা পত্র পশ্চাৎ | করিয়া! ভাহা দ্বারা! সপ্ত পান্র+ পুর্ণ করি- 
অন্ুগমন করিবে-- বার মন্ত্র-_ 

হে ধর্ম! হ্প্রসূুত অভিনব এই হে ঘর্্ম সমস্ত ছুষ্ধাই তোমার পুরীষ 
ক্রিযাসিদ্ধির জন্য আমরা তোমার অনু | তাহা দ্বারা তোমাকে এরূপ বর্ধিত ও 
গমন কৰঝ্তেছি ; ্রাক্ষণ জাঁতিব শবীব আপ্যায়িত কব! হইতেছে, যাহাতে এই 
রক্ষিত হউক, ক্ষত্র জাতির প্রজা-পালন-, সমস্ত পান্র পরিপূর্ণ হউক এবং এতৎ- 
সামর্থ্য বুদ্ধি হউক «এবং বৈশ্য জ্বাতির প্রসাদে আমরাও যেন বদ্ধিত ও আপ্যা 

কম্মও নির্ব্বিত্ম হউক । ১ 

২১৯ কণ্তিকা 1 

এই মন্ত্র পাঠ পুর:সর উক্ত মহা- 
বীর উদ্ভব বেদীতে স্থাপন করিবে-_ 

এই চতু শক্তি মহাবীব মজ্জের নাভি- 
স্বরূপ১। অতি বিস্তৃত ইহা, আমাদের 

ধিত হই!।১ 

২২ কণ্ডিক। 

সামগানানন্তর উৎসাদনদেশে পরি- 
ষেচন ফবতঃ এই মন্ত্র পাঠ করিবে-_, 

বৃষাং , হরি ও মিত্রতুল্য দর্শনীয় 
এই উদধিং ও নিধি * সুর্যের ন্যায় 

পূর্ণ আয়ু প্রদ হইবে,-_ অবশ্য আমাদের | দীপ্তিমান্, সশব প্রবৃঞ্জিত হইতেছে । ১ 
পূর্ণ আয়ু-প্রদ হইবে । অপিচ ইহারই 
প্রসাদে আমর! যেন দ্বেষ-শুন্য ও 'কৌটল্য- 
শূন্য হইথা অন্য ব্রতেবৎ উপযুক্ত হই !। ১ 

২১ কগ্ডিক । 

ঘর্্ম পুরীষণ ছুগ্ধে আবও ছুগ্ধ মিশ্রিত 
স্পেস | শে পাশ পেস | আপস পা 

১ চতুঃঅক্ত -্চতুক্ষোণ, মচাৰীর না 

নির্ষিত হইয] থাকে তাহ পুর্ষেই বর্ণত হই 
রাছে। ন।ভি শবে নাভির তুল্য প্রধান অঙ্গ টি 
ছহবে 

২ অন্ন, গ্রজা, ক্যর্গা দন লাভার্থথ যে সমন্ড ঘাগাদি 
ব্রত »কন্ম, ভংসমণ্তঠ ইহওতস্মজগৎ্ লন্বদ্ধী ব্রত 

এবং ঈশ্বর প্রাতি খাত্রের জন্য, বা ইখ্বর-ল।ভার্থ । " 

যে কোন উপাসনা-্ধ্যান ধারণাদি তাহাই অন্যব্রত। ] 
৩ ছুগ্ধ হইতে ঘণ্মন।মক পারতাগ উপাঁর ভাস 

৬৮ 

২৩ কঞ্চিকা 

চাত্বালে উপস্থিত খাত্বিক্গণ স্হ সপ; 

ত্বীক খজমান এই মন্ত্র পাঠ করতঃ" 
1" মান করিবে__ 

মান হইলে তাছাব ঘলস্ছষ অবশিষ্টাংশকে খর্ব 
পুরীঘ কছে। 

১. মহ! বীধত্রয+ 0 পশ্বনছ্য়, উপযমনী ও শ্রকৃ। 
২ স্বাটিবক,রণ। 

| ৩ আছত্ত হইলে ধুমাকাঁরে রসহারক । 
৪ ঘেহেতু শরীর পালন্েন পক্ষে অনুপম উপ- 

কারী। | 

৫ জলীষ ভাগ যাহাতে অধিক আছে! 

৬ পরম পদার্থ । 

৭মহধর বলেন “পত্বীও মর গাঠ করিত” 



১০১৫ 

আন ও পান্য স্মস্তমই আমাদের 

এক্ষে ১৬ এর ছু এব ইউক এবং 

উ ২ বা ৯।ম1৮দ৭ বক্ষ থরে ও আমণাও 

যাহাদের ছ্বেষ করিঃ তাহাদের পক্ষে 

শত্রর ন্যায় অপকারী হউক । ১ 

২৪ কগ্ডিকা। 

এই মন্ত্র পাঠ করতঃ জমান এঁশানী 
দিকে গমন করিবে-- 

আমর! স্ব: অন্বেষণ করিতে করিতে 

তন্ধকারের পর-পার স্বরূপ, সমস্তদেষ- 

যজুর্বেদ সতহিতা। ৩৮ জং 

হোত্র হবনীতে দধি ঘর্্ম গ্রহণ করিবে. 
যাব দ্যাবাপৃথিবী থাকিবে, যাবৎ 

সপ্ত সিন্ধু থাকিবে; তাবৎকাল যাহার 

যশ অক্ষয় ? ঈদৃশ বল প্রাণন কারী এই 

ঘর, হে ইন্দ্র! তোমার প্রীতির উদ্দেশে 
শ্রহণ করিতেছি । আমাতেও যেন ইহা! 

অক্ষয় ভাব ধারণ করে !| ১ 

২৭ কণিকা । 

এই.মন্ত্র পাঁঠ পুর্ববক, খনত্বিগাদি সহ 
যজমান, ছুতশেষ দধি ধর্ম, সোপহবঃ 

গণের পরমদেবতা, সমস্ত দেবগণ্ের সূর্য্য ; তক্ষণ“করিবে _ 
ও সমস্ত দেবগণের জ্যোতি: মেই উত্তম 

পদার্থ প্রাণ্ড হই । ১ 

২৫ কণ্তিকা। 

যজমান উক্ত এশানী দিক্ হইতে 
. শ্রত্যাগত হইয়া! প্রথম মন্ত্রে সমিৎ, গ্রহণ 

পু্ব্বক দ্বিতীয় মতন্ত্র উহা! আহবনীয়ে হবন 
করিবে-- 

হে সমিত ! তুমি অগ্নির বন্ধক, তরসা- 
করি তোমার প্রসাদে আমাদেরও বৃদ্ধি 

হইতে পারে। ১ 

তুমি সমিৎ,--তুমি তেজোবৃদ্ধিঝর ; 
জামাতে তেজ: স্থাপ্রীন কর । * 

২৬ কণ্ডিক। 

এইপমন্্র পাঠ করতঃ সপবিত্রা অপ্রি- 

ইন্দ্রিয় রৃদ্ধিকর,। নিপুণতা নদ্ধ'ক, 
কর্ম্মঠকারী, মহানু, ঘণ্ম” আমাতে আশ্রিত 
হইতেছে, লোকত্রয়েই ইহার দীপ্তি 
(বরাজিত১ । এই কার্য্যের প্রভাবে যেন 
ব্রহ্ম জ্যোতির সহিত মদীয় জ্যোতি 

সঙ্গত হয়|! | ৯ 

২৮ কণ্তিকা। 

এই মন্ত্দ্য়ও ভুত শেষ দধিঘর্্প 

ভক্ষণের জন্য প্রযুক্ত হইবে 
আমর! পয়:-সমুদয়ের রীর্ধ্য আহরণ 

করিয়াছি, বর্ষে বর্ধেই যেন ইহার পূর্ণ- 
ফল লাভে সমর্থ হই! ১ 

মহাত্রতাহে হুতশেষ দধিঘণ্্ন ভক্ষণের 

ম্র 

১ গত অহ্টাদূশ কর্তিকা। দেখ । 



২৮কং__ _ বাধ্যন্দিশী শাধা।___ «২৯ 
ছে সুখকর, কান্তিকর,* নিপুণতা- | ইন্দ্েরে পানাবশিউট, প্রজাপতির 

বন্ধক ও কর্ম্ণ্যকারী হতবাং “স্থখকর+ ; তক্ষিতাবশিষ্, মধুমান্, এই উপস্ুতাঁং- 
নামের প্রকৃত পাত্র ! তোমার অগ্রিহতাঁ- | শের উপহৃত ভাগ তক্ষণ করি। ও 
বশিষ্ত অংশ আমি স্বীকার করিতেছি । ২ 
এই তৃতীস মন্ত্র বার! সোপহব করিবে-_ 

যজ্রবেদীয় মাধ্যন্দিনী শাখার যন্ত্রভাগের অধত্রিংশ অধ্যায় সমাগত । 

অথ উনচত্বারিৎশ অধ্যায় । 

প্রথম কত্ডিকাঁর প্রথম মন্ত্র এবং | সহিত সর্ধবপ্রাণীগণের প্রীতির উদ্দেশে 

চতুর্থ কথিকান্মত দ্বাবিংশ মন্ত্র,_উই ; এই আঁহতি প্রদত হইতেছে, ইহা 
শ্ৃস্থৃত হউক | ১ মন্ত্র্য় দ্বার! প্রথম ও দ্বিতীয় পূর্ণাহুতি 

প্রদান করিবে এবহ দ্বিতীয়াদি বিংশ পৃথিবীর শ্রীতর উদ্দেশে এই আহুতি 

টু সন্ত হউক । ১ 
মন্ত্রে ঘন্মাহুতি প্রদান করিবে-. * এ 
লিখি ি্ীশিীঁশশলক্ঞাশিলি অগ্নির ১ 

১ শপ প্রশ্থত করিবার প্রথম কাল হইতে অন্তরীক্ষের + 1৩ 
শেষ কাল পর্ধান্ত সময়ে, মে সময়ে, যেরক্সি, বায়ুর $ ॥ ৪ 
বিশ্ব উপস্থিত হইলে, যে মন্ত্রে, শ্রীয়শ্চিত্ত হোম 

ছ্যলোকের 1 1 ৫ 
চরিভে হইবে, তৎসমস্তই এই অধ্যায়ে শ্রত (১) 
হইয়াছে এবং পরিণশষে অঙ্বাঙ্গ হোদমের প্রায়"! ুর্ধোর 

শ্চিতও আঁছে অতএব ইহাঁকে %প্াযশ্চতাধযঁ়” দিক্সহনের ॥ 1 
কহে | চন্দ্রের 1৮ 



€৩৪:- বজুর্ধেদ সংহিতা । - ৩৯ বং 
নক্ষত্রমগুলের ১. ।৯ সম্ভত,হউলে পরে১ মহাবীর .ভেদে 
ভ্বলসমুহের » ॥ ১০ সম্রাট দেবতার ইত্যাদি ২ 

বর্ণের ». শ ১৯ সংসন্ম অবস্থায়ং মহাবীর ভেদে 
নাভির . 5 1১২ বৈশ্বদেব দেবতার ইত্যাদি । ও 
পুতের ১:॥১৯৩৩) প্রবুক্ত অবস্থায়ও মহাবীর €ভেদে ঘর্ম্ম 
বাক্যের ১. * ১৪ দেবতার ইত্যাদি । ৪ 
প্রাণের, 2. বি উদ্যত অবশস্থায়ঃ মহাবীর ভেদে 
প্রাণের ১৪15৬ তেজ দেবতার ইত্যাদি € 
চক্ষুর কান ্ পয়স্যাং দ্বারা সিক্ত করিবার সময়ে 
চক্ষুর ৯ তেদে আশ্বিন দেবতার ইন্ত্যাদি। ৬ 
শোত্রের ৪ এরি “বিষ্ন্দমান কালে৬ মহাবীর ভেদে 

তঁত্রের 0২৮ (৬) | পুষ। দেবতার ইত্যাদি | ৭ 

অতি চঞ্চল ও দর্দম্য মনের ঘথেচ্ছ 
আকুষ্ম সামর্থ্য এবং বাক্যের সত্য- 

ব্যবহার ক্ষমতা যেন আমি লাভ করি! 

আরও,--পশু সম্বন্ধী গৃহ-শোভা, অন্ন 
সন্বন্ধী স্বাছু আস্বাদন, যশ ও শ্রীও 
যেন আমাকে আশ্রষ করে ! হে পরমদেব। 

এই প্রীর্ঘনাদ্যোতক এই আহুতি স্থহুত 
হউক । ১ (8) 

€ কণ্ডিকা। 

সম্্রিয়মাণ অবশ্ায়ং মহাবীর ভেদ 
হইলে গ্রজাপতি,দেবতাব পতি উদ্দেশে 

* 'আহৃতি প্রদান করিবে । ১ 

১ প্রাণ চক্ষু ও নেব বাম দক্ষিণ ভেদে প্রতি 
নুষ্য-শরীরে দুইটী থাকে অতএব দ্বিকক্তি । ০ 

২ নিষ্টিতাভিমর্শন হইতে অন্কান্ছ্গধ ফেচন 
পর্/স নতি রম অবস্থা। 

কথন কালে মহাবীর ভেদে মরুদ্ 
গণের ইত্যাদি ॥৮ 

শর-সন্তাষ্যমাঁন৮ কালে মহানবীর ভেদে 

মিত্র দেবতাব ইত্যাদি । ॥ ৯ 

১ অর্থাৎ অজ্তা-ছুগ ধ-সেচনেব পর হইতে হুশ 

আমসাদনের পূর্ব পর্যাস্ত। 

ই ক্শাসাদন হইতে মুঞ্ুপ্রপবে অপিজীদণের পূর্বক 

পর্যাস্ত । 

৩ আধিশ্রয়ণ হইতে পরিশাঁসদ্ধধ দ্বার! গ্রহ- 

থের পুর্ব পর্য্যন্ত । 

৪ উদ্যমন' হই অজা-ছুগ ধ-সেচনে র পূর্ব্ব 

পর্া। 

& ছানা, এ স্থলে উহা ছগ্ ধ-সন্ভৃত বুঝিতে 
হর্ঈবে। 

৬ অর্থাৎ, মহাবীরক্ছ ক.টস্ত ছুগ্ধমধ্যে ঘ্বৃত 
প্রন্ে'প সময়ে । 

৭ এ ,দুগরবে স্বত আনর্তন (আগটান) বে 
কথন কহে। 

৮ দুর্ধের শর প্রসিদ্ধ বন্ধ, উহারই বর্ধন 



৮ কহ বাধ্যপিদ্দাশাখা ! ৫৩৩ 

শর হইতে ধর্ম আহরণ কালে মহা- ূ নবম দিবসে মহাবীর ভেদে মিত্র 
বীর ভেদে বায়ু দেবতাব ইত্যার্দি । ১* | দেবতার ইত্যাদি । ৯ 

হোম কালে মহাবীর ভেদে অগ্নি দশম দিবসে মহাবীর তেদে বরুণ 
দেবতার ইত্যাদি । ১১. | দেবতার ইত্যাদি । ১০ 

হোমানস্তর মহাবীর ভেদে বাঁক দেব- একাদশ দিবসে মহাবীর ভেদে, ইন্দ্র 
তার ইত্যাদি । ১২ দেবতার ইউত্যাদি। ১২ 

৮৯০০৯ দ্রাদশ্ দিবসে মহাবীর ভেদে বিশ্বে” 
ডি দেব .দেবতার ইত্যাদি । ১২ 

বাপ সস আছ 

প্রথম দিঝসে মহাবীর ভেদে সবিতৃ- ৭ কণ্ডিকা। দেবতাব প্রীতির উদ্দেশে আহুতি প্রান ' অরপ্যে আহতি এ্রদানের জন্য করিবে । ১ ৰ ৃ 

দ্বিতীষ দিবসে মহাবীর, ভেদে অগ্নি “বিুখ৮*সংজ্ঞক সন্ত্র_ 
দেবতাব ইত্যাদি । ২ পু | উগ্রন» , ভীম , ধ্বান্ত, কুমিৎ ঢ 

ততীষ দিবসে মহা্বীৰ ভেদে বাধু ; সাঁসহ্খান্' , অর্তষুখা৬ ও বিক্ষিপণ নামে 

দেবতান ইত্যাদি । ৩ ' প্রনিদ্ধ বায়ু দেবতাব প্রীতিব জন্য, এই 

চতুর্থ দিবসে নকশী ভেঙে আদিতা অতি প্রদত্ত হইতেছে, ইহা স্বন্দব রূপে 

দেনতাব ইত্যাদি । ৪ গৃহীত হউক । ১ 

পঞ্চম দিবসে মহাবীর ভেদে চন্দ্র] 
দেবনা ইতাদি। ৫ ৮ কণ্ডিকা । 

ষ্ঠ দিবসে মহাবীর ভেদে ধতু দেব- | অরণ্যে অস্থাঙ্গ আহুতির জন্য “অনৃচ্য”- 
তার ইত্যাদি । ৬ সংজ্ঞক মন্ত্র __ 

সপ্তম দি"্সে মহাবীর ভেদে মর 
দেবতার ইত্যাদি । ৭ ১ কবনক্ভাব। ২ ভষানক।, 

৩ ধ্বনি পা -ং 
অষ্টম দিবসে মহাবীর ভেদে স্বৃহ ৫ ধরন 2 

স্পতি দেবতার ইত্যাদি । ৮ ৬ যাহার সর্ধ্ব বন্তব সছিতই যোগ আছে 
- ৫৫4৫] ১৭. প্রানী শরীরে বুষ্ধ্যাদির এবং ঝাঞ্কাকালে 
সময়ে ' কিরূপ উহা বদ্ধি করিতে হয় ভাহ! কাশী | বৃক্ষশাখাদির বিদিধ ক্ষেপণকারী। 
মধ গ্রতৃতিস্কানীয় “মালাই, কি্রভূদিগের ক্রিয়া | ১৮ অধ্যায়পেষ পধ্যন্ত সমস্ত *মধই অনুচ্য 
দেখিলেই জানা যায়। , ধক । 



€৩২ যজ্র্জেদ সংহিতা । ৩৯ বং 

হৃদয়াঙ্গের দ্বার অনিদেবতাকে প্রাত শোণিতের দ্বার! উগ্র দেবতাকে প্রীত 

করি। ১ করি। 5 

হৃদয়াগ্রভাগের ঘার1 অশনি'দেবতাকে সৌব্রত্যের১ দ্বারা যিত্র ১, 1২ 
প্রীত করি ২ দৌব্রত্যেরং দ্বারা রুজু ১ 1৩ 

হৃৎপিণ্ডের দ্বার! পশুপতি দেবতাকে 
প্রীত করি। ৩ 

যকৃৎ দ্বারা ভব দেবতাকে প্রীত 
করি। ৪ 

_. মতন্বদ্বব১ দ্বার! ৮ প্রীত 
করি । ৫ 

ক্রোধাধাব২ অঙ্গের দ্বার! ঈশান বেব- 
তাতুক প্রীত করি ' ৬ 

আবন্ত:পর্্বব্যেরও দ্বারা মহাদেব দেব- 

তাকে শ্রীত করি । ৭ 
বনিষ্ঠু৪ দ্বারা উগ্র দেবতাকে প্রীত 

করি ।৮ 

প্রক্রীড়েরও দ্বার ইজ *% 18 

বলের* দ্বার মরুদ্গণ .* 1৫. 
প্রমুত দ্বার! লাধ্যগণ ৮, 1৬ 

কষ্টের শৌণিতের ছারা ভব %। ৭ 
পার্থ মধ্যস্থ শোণিতের দ্বার! রুদ্র ,১ | ৮ 

যককৃতেন্ শোৌণিতের দ্বারা মহাদেব», ।৯ 
বনিষুঃর শোণিতের দ্বারা *শর্ধব +১ । ১* 

পুরীতৎ নাড়ীর মধ্যগত শোণিতের 

ছ্বার। পশুপতি « ্ 1১১ 

১০--১৩ কণ্তিক। 

দশমটুদি ত্রয়োদশ কগ্ডিকাতজ্বক ছ্িচত্বা- 

হনুর দ্বারা বশিষ্ঠ দেবতাকে প্রীত রিংশৎ মন্ত্র দ্বারা অশ্বাঙ্গাদি হোমের 
করি। ৯ 

ফেশৃছয় দ্বার! শিক্গী দেবগণকে প্রীত 
করি । ১০ 

৯ কণিকা । 

অরণ্যে অশ্বক্পোণিত হোম করিবার 

অনুচ্য মন্ত্র 

১ হৃদয্লাশ্ছিবিশেষ । 

৭ সিতপিও । 

৩ পাঙ্খজ্গির মধাগত মাঁংসমূহ | 
* লাস (আভড়ি)। 

প্রায়ুশ্চত্ত হোম করিবে-_ 

লোমভ্যঃ স্বাহা। ১ এর এ 1২ 
পাশা 

১ শরীরে ফেশোনিত থাকায় হুন্দর কর্ণ করিতে 

এপ্রবৃত হর, তাহাকেই সৌব্রত্য কহে! 
২ শরীরে ষে শোণিত থাক্ষায় হ্ুপ্ঘ করিতে 

প্রকৃত হয়, ভাহাকেই দেখুত্রত্য কছে। 
৩ শরীরে ঘে শোঁণিত থাকার ক্রীড়া করিতে 

সমর্থ হয়, হাহাকেই প্রন্তীড় ফছে। 
৪ শরীরে যে শোণিত থাঁফার বল প্রকাশে 

গাষর্থ হয়, তাঁগাফেই বল কছে! 
৫ শরীরে থে পরপাণিত থাকায় প্রমোদ করিতে 

সমর্থ হয়, তাঁহাকেই প্রমুৎ কছে! 



১৩ ৰগ 

স্বাচে »১1৩ এ এ 1 & 

লোহিতায় » 1৫ এ এ 1৬ 

মেদোত্য: ৯1৭ এ এ 1৮ 

ংহসেত্যঃ ১1৯ এ শ্রী ।১০ 

স্রাধভ্যঃ 1১১ ত্র শ্রী 1১২ 
অন্থুতাঃ » 1১৩এ এ ।১৪* 

মজ্জভ্য ১ 1১৫এ এ 1১৬ 

রেতসে ,১।১৭এ এ 1১৮ (১০) 

আয়াসায় +,1১৯ প্রয়াসায় &। ২* 

তযাসায় 21 ২১ বিয়াসায়, এ এ । ২২ 

উদ্যাসায় »।২৩ শুচে 41২8 
শোচতে +১। হ৫ শৌচমানায় এ। ২৬ 

শোক্য় ১১।২৭ তপসে এ।২৮ 

মাধ্যন্দিনী শাখা । ৫৩৩ 

তপ্যতে ৮1২৯ তপ্যমানায় পঁ ৷ ৩৯ 

তণ্তায় »% 1৩১ ঘন্মায় এ্র। ৩২ 

নিষ্কত্যৈ | ৩৩ প্রায়শ্চিত্তৈ এ । ৩৪ 
ভেষজায় » | ৩৫ বমায় এ । ৩৬ 

অস্তকাঁয় 51৩৭ স্বত্যাবে ) এ । ৩৮ 

র্রফণে ৭ ৯1৩৯ দ্ষহত্যায়ৈ এ, ৪০ 
বিশ্বেড্যোদেবেত্য: শ্যাহ! ।৪১ 

ভূলোক হইতে ছ্যুলোক পর্যযস্তে যে 
সমস্ত ৫দবগণ আছেন, তৎমমস্তের প্রীতিব 

জন্য এই শেষ পূ্াহ। তি প্রদত্ত হই. 
তেছে , ইহা স্ৃন্দর রূপে গৃহীত 
হউক ৪২ 

ইতি বজুর্বেদীয় মাধ্যদ্দিনী শীখার মন্ত্রভীগে উনচস্বারিংশ অধ্যায় 

স্পপিপপপীপিশিপেপপপকপী ০ 

১ জুহীধরাদির মতে এইস্যলেই কম্ধকাও ডি জ্ঞাজাদি ইতস্তত: [বকীণ রহিয়াছে সুতরাং কন্ম 

হইব হ্ঃপর অস্ভিন অধ/এট জ্ঞানক[ও । প্রভা- [' কাচ, আীনকাও ও উপাসন্থাকা্ত--এই, দ্িবিধ 
করার হতে ভি অধ্যারটিও ভ্ততাদিমর় অত- | শ্রতিই নিষিশ্রভাবে র হছে; নিরুক্তকাঁব ঘাসের ূ 
কহ উঠ কণ্থকাণডঃ কর্টেই বেঙ্জেজ তাৎপর্য, 

ভ্যানে নহে। বস্ততঃ প্রায় সমস্ত মন্ত্রেই জ্ঞান, কম্্ 

ও উপাসন! ত্রিবিধ ভাবই লক্ষিত হয় এবং যজ্ঞ 

সুষ্ঠনের ক্রমানুসারেই তধ্যাহ্রাছি এথন; তন্মধ্যে 

অভিপ্র।য়ও এইরূপ । ফলে বে-দর প্রবুভ ভাঙপা। 

শ্রো ভ্রধগণই অবগত হুহুতে পারেন এবং ত'* 
পর্ঘয জানাভাবে অনুবাদ করনা কেৰল বিড়মবব্র নহে, 
উহাকে ৰেদ-হিংসা। বলিলেও অতুযুক্তি হষ নাঁ। 



অথ চত্বারিৎশ অধ্যায় ॥ 

পেস ই ৩ ৩৭ পর 

] উপনিষস্তাগ১ বা জ্ঞান কা ] 

জপ এপস 

১ কণ্তিকা। 

প্রথম উপদেশ-_ 

ই জগতীতলে স্থাবর জঙ্গম যাহা 

কিছু দেখা যাইতেছে, ইহা সমস্তই 
ঈশ্বব কর্তৃক ক্রোডীকৃত হুইযা রহিযাছে। 

যাহ র দ্বাব। ঈশ্বরের সমীপা লাঙ হয অর্থৎ 

ঈশ্বরকে প্রত ক্ষ দেখিতে অধিকাবী হয়, ত হাঁকেই 

নেই উপদ্দেশ বক্যগুলিকেই উপনিষৎ কহে 

উপলিষৎ - বৈদিক» আব কাব্য ও ইিম ভেদে 

চারি প্রকার | যাহ! বেদের স হিতাওগের অস্তে 

ম ধাবা কনও স্থনেপাওনা যাব অথবা ব্রাহ্মণ 

ভাগবছরো কেন স্থলে প ওবা যয ভতহাণভ 

ঈবদক যব স*হন্ভগের এই উ” লও, 

বজ্সনেশী ডপনিস্ত, বলিষ| প্রসদ্ধ এব 

ত্রাঙ্গ হা গর ছহ ন্গগা, প্রভৃতি যাহাঃ তবদ্ধেব 

মধ্যে অবিকল প্রত না -ইলেও বেদবেতা খু ধগঞণ 

কর্তৃন্দ বেদ তা.প্য্য স্ব $নঘাষী শিষাগত র ছিত রথ 

ব্দে বচন পরমা ক দ্ধ, ও পুর্ধবক উক্ত হন্যাঞ্ছে 

ভাখাকেহ আর্য বা ল্যাত্ কহে ধখ!- সাওুক্য 

প্রভৃতি । যাহা, বেদে নাই এবং বেদের তাৎপর্য্যা 

সুঘাধীও লহে: 'প্ত্যুত্ত 'কবিগণ অর্থাৎ বৈ 

তাহাব নিষমাধীন যে যেবপ লাভ কবি 

তেছ সে সেইবপই ভোগকব, কাহা 

বও,কোনও ধনে, কেহও লোভ কবিও 

না১। ১ 

সাম্প্রদাখিক প্িতগণ কর্তৃক দ্বস্ঘ সন্প্রদায়ান্ুমো 

দিত বপে প্রশ'ত "হইয়াছে, তাহাকেই কাৰ 

কহে, ঘখ।-গাপ্নী প্রভৃতি। সহঃ আঁধুনি 

চাট্কারাদি কর্তৃক একমান্র অর্থ ব1 ভার্টির লাভে 

জন্যই প্রার্ণত হইয় ছে, তাহাকেই কৃত্রিম কছে 
যঘা_অল্লোপনিষৎ্ষ বন্যতঃ যেপমন্ত বচন বেদে 

স হিতাত গে বা ত্রাঁজণভাখে ইতভ্ততঃ ৰা একও 

ঈশ্বরপর দেবাযাব সেইগুলিই প্রকৃত উপন্িষং 

ৰাজ্ঞানকাণ্ড এব” বেদ' বেতৃর্থণ কর্তৃক লপ্গৃহণৎ 

ব৷ উদ্ধ ৩ বচনানুষায়ী উক্ত গ্রস্থগুলিকেও শঙ্কারা 

চযা গতি মূ দযেরা উপনিষৎ বলিলকা স্বীক 

'কাঁবয় ছেন হুতরাং ভাহার্ও উপনিষৎ বলি 
স্বীকাধ্য, এই জন্যত মন্থ-- সক অর্থা, কঃ 
প্রন্থীতি অন্গগ্রছের সাহত এবং সরহস্য অর্থ 
যথ প্রা আব উপানবৎ গ্রস্থ্লির সাহত লমণ্ 

অবদাধায় নর বাবস্থা করিয় ছম বেদ, বতন্ে! 

,হধিগওব্যই সরহছসে) ছিজ'খন! 

"ক্নে ৭) 

১ অর্থাৎ চুরি বা গুজ রণা্দ বারা পরস্বাপহরণ 

“করিবে না। 

( ধঅ* ১৬৫ 



৭ কহ 

২ সুগ্তঁক।। 

দিতীয়ু উপদেশ-_. 
এই জগতীতলে কর্ম করিতে করি- 

তেই শতায়ু হইতে বাঞ্ণ করিবে । 

নবাধ্যন্দিনী শাখা। 

হে ক্রোড়ীভূর্ত রহিয়াছে। ২ (৪) 

৫৩৫ 

বিদ্যমান আছেন, অধিক কি, এই বিশ্ব- 

্রচ্ষাণ্ডের আধার জলনিচয় এবং ততসম- 

স্তেরও আধার স্থির বায়ু9৪ তাহারই 

তাহার 

মনুষ্য ! তোমাদের বিষয়ে ইহা হইতে । কাধ্যের পরিচয়ে ধোধহয ঠিতনি চলি- 

অন্য প্রকার কোনরূপ ব্যবস্থা নাই কিন্তু 
মলাবধান ! ্ ম্্ম যেন. তোমাতে লিপু না” 
হয়১। ১+ 

টি 

৩--৫ কগ্ডিকা ॥ 

তৃতীয় উপদেশ-_- 
ঘে সকল মনুষ্য, মনুষ্য-হুত্যার 

সম্পাদক হয়, তাহার, স্ৃত্যুর পর, দেই 
গ্রাট়ান্ধকারে আচ্ছন্ন “অসুষ্য”” নামক 
€লোকে গমন করে । ১ ৩) সেই ঈশ্বর 
পুরুষ নছেন--্্রীও নহেন এবং 
তিনিই একমাত্র 'অনস্ত ্রদ্ষাণ্ডের 
অধিপতি, তিনি চলেন না কিন্তু মন 

হইতেও বেগ-গমন,-কোনও দেবতা 
তীহার গতি অনুগমন করিতে সমর্থ 
নহেন,_তিন্ি *সর্ববদাই দৌড়িতেছেন 
( ইহাও বলা “ম্বাইিতে প্রারে) যেহেছু 

তিনি সতত সর্বত্র সমস্ত দেবতার জ্বগ্রেই. 

১ অর্থাৎ মনুষ্য উদ্যামশ্শীল হইবে, *তাহ্] হুই- 
লেই হ্বচ্ছন্দ জীবিক1 ও দীর্ঘ লান্ছে'সমথ হইবে ; 
আলস্য বশে ঈশ্বরের দয়ার প্রতি জীবিকাদি 

নির্ভর করি! ঈশ্বরক্ষে দোঁবী করিতে চেষ্টী পাইবে ' 

না ল্মপচ জ্রামগ বা বৰ কার্ধে” আশক্তও 

খাকিবে নঙ$। 

৬ 

; নিকটেও বিদ্যমাস, তিনি 

তেছেন কিন্ত তাছ। নছে তিনি ,চলেন 

'না, তিনি সর্বব্যাপী ৮ দুব ইইতেণনৃষ্কবও 
ভীহ্বর কার্য্যের পবিচয় লাভে তিনি বনু 

দুরে অবশ্যই অঞছেন কিন্ত তিনি অতি 
কি চল, 

কি অচল,' বস্তমাত্রেবই প্রতিপবমাগুব 

অন্তরে ও বাহিরে সর্ববতঃ ব্যাপিয়: 

আছেন । ৩ (৫) 

৬--৮ কগ্ডিকা । 

চতুর্থ উপদেশ-__ 

যে ব্যক্তি. আত্মাতেই সব্বস্তু এবং 

লর্বব বস্ত্রতেই সেই পরযাত্মা বিদ্যমান 

আছের্দি* _ইহা৷ প্রত্যক্ষ ক'রবে,* তাছ।র 

নিকটে ন্নিনি সন্দেহে বস্তু নহেন ।১ ৬) 

ষে ব্যক্তি, নিশ্চয় অবগত হুইবে যে, 

“এই সমস্ত স্থষ্ট পদার্থ সেই একমাত্র 

পরমাতআ্মাতেই জলবুৰদের ন্য।য় সমুত্পন 

সুইয়। খাকে স্থৃতবাৎ ই সমস্ত ই, এক” 

১ অর্থাৎ যেকোন পর্কার পরচ্ছন্ ভাবেই হউক, 

আত্মহত্য। দহ্যুত| বা প্লোমিকপ শর হতাার নাহাষ। 

করিবে না, যেহেতু ঈশ্বরকে ' কোন প্রকারে 
[ গ্লাপণ করাযায় না। 



১০০ িিটিভার ১.১... রা নিট. 
এইকপ অইৈতদর্শার মোহই ব1কি আর | লহস্থায়ীৰ্পে নিশ্চয় এ্সবগত হয়, সেই 
শোকই কি+ হ (৭) তিনি-_-বর্ণ শূন্য, | জ্বীয শরীর্ব-বিনাশ-সহুকীলেই সম্পন্ন 

কাঁধা শূন্য, দোষ শুনা স্সাযু শৃন্ত, পাঁপ দিব্য শবীরে অস্ত ফল লাভ কবে ।৩(১১ 
নয, ভ্রান্তদর্শী, মনীষী, সব্ধত'স্থাষী, 
দ্বয্ূ, সর্বত্র একাঁকাবে জানম্ববূপে ১২--১৪ কণ্ডিকা। 
বিদামাঁন থাকিযা। চিবদিনই স্যর পদার্থ | * অষ্ঠ উপদেশ-__ 

সমগ্ভাক যাহাব ঘেকপ প্রাপ্তবা তদনু- [*  যাহাব1 বিদ্যামদে মত্ত হট্রা কৃত 

বপই অর্থ বিবণ কবিতেছেন*। ৩৮) কিক হয তাহাব1 অন্ধতম প্রধথেশ করে 

১85৫ এবং যাহাব! স্বীয বিদ্যাষুদে এতাদৃশ অন্ধ? 
যে, কাহাবও আসন্তিকাপদেশ শ্রবণও 

ককেনা,তাহাবা ততোইধিক গীঢান্ধকারে 

প্রবিইট হয । ১ *€১২) বিদ্যাব প্রভাবে 
অন্য ফল লাভ হযৎ এবং বিদ্যা মদ শুন্য 

সঃপ্রবৃত্তিব অন্য ফলত। ২ (১৩) ষে 

কেহ বিদা? ও স্বত্প্ররত্ি, এই উভয়কে 

সহস্থাধীৰণে নিশ্চষ অবগত হয* + লেই 
সপ্ররত্তব প্রভাবে স্বৃত্যু উত্তীর্ঘ হইয়া 

| 

৯ ১১ কণ্ডিশ1। 

পঞ্চম উপদেশ _ 

যাহারা স্পট পদার্থান। ঈশ্বনবদ্ধিনে 

“উপবসগুনা করিবে "নাহার অক্ষম প্রাপশ 

কলাবন্ঞালগ কাভার 1 লালগিকশ বৃদ্ধিতে 

উদ্পাসলা লিপ্পাযাঁছন বিপস্চনায ) সেউ 

জল পদশর্থ সমান্তর ্ামোপাননপাশিউ 

বল থাঁক্টাল "নাহার নানাহইপিক গীদা 

হ্াশান প্রনিষী ভাব | ১. তি) ক্যাট বন 

তউাল২ তালা ফালত লাভ ভয এল তাত্চম্ট 

বক্র তষ্টাাম৪ ভনাফাশা লাভ তয় ২ (সী 

ঘে কেত সৃষ্টি * লিমাশ এই উতভযকে 

বিদ্যাব ' প্রভাবে অম্বত ফল লাভ 
কবে€ 1৩ (১৪) 

১ অর্থাৎ ক্ছন্ট পদার্থ মক্্রট বিনাশী এবং 

তাহার জ্রগন্ত্রে কার্ধা-সাধপ-যস্থমাত্র অতএব 

পাক্ষার্টি? কার্ধার্থ "রূপ গেকপী বাবহব করিতে 

হয হাই করিব প্পং কৃদাচ ঈশ্বর-বুদ্ধিতে 

তাছাদিণের উপালন| করিবে না । 

৯ আর্থ ফেছ ক্গাহীকও ঈর্পিণিদ স্রসিবে লা 

গ্ক্ছোন্ত শহাঁর (সমন লপ্ম সে "দমবপ লাভ 

কবল, ( প্রীত $ সক্গালর সহিত সোলার 

করিম গগহেতু সকলই এক্ কারণের আশ্রত & গ্রহছগন্যাদি বোধ। ৩ ঈশ্বর লাভ। 

ছন্রাং এক | 
৪ অর্থাৎ বিদ্যা হইলে সতপ্রবুত্তি - ঈখন্নে 

২ অগ্াদি হইতে | ' ৩ পাকাদি। প্রবৃত্তি হগযাঁই কর্তব্য এক্সপ জালে । 

৪ ঈঞ্বর হইতে । | ৫ অর্থাৎ শ্রুতিবাকারপ আগমের উপদেশীচুশ 

৫ হাহ" ৭৮ প্রার্থনীষ সমন্তই শ্রী ধশ্াচরণ কক্কিবে। কদাচ দ্বীব বিদ্যা বুদ্ধির 



১৭ কৎ আখ । ৫৩৭ 

১& কৃণ্ডিকা। জন্য সতত সর্বত্রই যেন মামর! নত্ভায়্ 

সপ্তম উপদেশ_ প্রদর্পানে সমর্থ হই১। ১ 
“প্রাগবাযু এই অস্বতাশ্রিত মহাবা- তা 

তে মিলিত হইবে এবং এই শরীবও ১৭ কণ্ডিকা । 
নবম উপদেশ-” 

ভল্মসা হইবে” ইহা নিশ্চষ জানিয়া, ্ 

সতত, ওঁ নামে উপাসা, পরম দেবতাকে এই হিরগ্রয় পাত্র দ্বারা সভাম্ববপ 
পবমেশ্ববরেব যুখ আত বহিয়াছে, 

প্রবণ কব, কোথা হইতে আঁসযাছ + পি যুখ আর্ত টং 

কোথাষ থাইবে + স্মবণ কব এবং এই দৃশ্যমান আদিত্যের অন্তবেও সে 

কর্ম ভূমিনে আসিযা কি কি কবিলে? 5: টঃ যিনি তং 
আছেন --এই নিশ্চয ভানিবে 

তাভাও স্মরণ কব১ । ১ রঃ 
চি ও” নামে উপচদা, ত্রশ্ছ আঁকাঁশের ন্যায় 

১৬ কণ্তিকা। ব্যাপক কিন্তু এই আঁকাশেরও আঁধার | ১" 

অষ্টম উপদেশ-_ টি 

(সতত এইবপ প্রার্থলা হিলি ১ অর্থাৎ ল্ৌোট্টিলা ভাগ করিবে ( ঝৌটিল্য- 

পছে জ্যোঁনিব জ্যোতি] দেব । আমা টক 5 স্ৃতিরাং তাক রর ট রা ) 
গু শা হু 

সতপথেব দ্বাঁ! নোমাৰপ্ পীশ্বর্য্য প্রাণ্তী। আদ্পাকলাতা শর্ উ প্রশক্ষ দেখাযার পর এ ভরষে 

টি রি রর পন্তি হইবে মা প্রাত্যন শ্রযাাদি আপসতা এবং 

স্কবাও _ পোচিলা পাপ, আমা দব চান্ত" | শাচ"ৰ প্রভাবে স্্যাির এলাডুশ প্রভাব? তিনিই 
করণ হইতে জল কপ --€োঁমাব প্রীরত্তিব!। একমাত্র সন্মচ জানিপ্ব তাহার ক্ষবপী মা্সাবা- 
১৬ রা দ্যা অপ্চাচ হইালও বাঁপকতাধাশ আকাশের 

উরে নির্ভর কক্ষা। ধর্-নর্ণয কবিকে প্রবৃত্ত দৃষ্ট সত প্রি দেওষাস্শধ এষ" তীহার, নামকরণ 
হইবে ন1। | নিশীত্ত অসম্ভব হইলেও উপাসল্াদি কাল ব্যব- 

১ অর্থ ২বিষষসুস্থ মনত হল্য1 ঈশ্বর ক ভলিবে হারার্থ :৩*, বল ষাষ ও তাহান্থটছে বৃহ আর 

না এবং সতত আপনার ক্রিষমাণ কার্ষ্যের ওত | কেহই ন1 থাকাঁষ “্রক্ষ, এইটীই তাহার উপ 
লক্ষ্য রাখিবে নাম নির্দিষ্ট হইল ৪ 

যজুর্বেদীয় মধ্যন্দিনী শাখার মন্ত্রভাগের চত্বারিৎশ অধ্যায় সমাপ্ত । 

কাশ্যধীতবেদাদি শ্ সত্যব্রত সামশ্রমী ভট্টাচার্য্য কৃত যজ্বা্দদ সংহিতাঁর 

অনুবাদ নমাপ্ত ॥ বাঙ্গল! সন ১২৮৬ সাল ॥ 

রা (“পাপা 














